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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2564 

ครั้งที่ 1 วันที่  17  กันยายน  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 

 1.นายสมพงษ ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
6 นางมาลัย  กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย  กล้าประจันทร์ 
7 นางปฏิณญา คลังกลาง นักตรวจสอบฯ ปฏิณญา คลังกลาง 
8 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
9 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 

10 นายวีระศักดิ์ โชคเฉลิม ผญบ.ม.10 วีระศักดิ์ โชคเฉลิม 
11 นางสาวอัญชลี หาญสกุล ผช.ผญบ.ม.1 อัญชลี หาญสกุล 
12 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 
13 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
14 นายสมบัติ   ครอบบัวบาน ผช.ผญบ.ม.10 สมบัติ   ครอบบัวบาน 
15 นางปริศนา ศรีสว่าง ผญบ.ม.9 ปริศนา ศรีสว่าง 
16 นายชม กัลยาณี ผญบ.ม.8 ชม กัลยาณี 
17 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ นักจัดการฯ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
18 นางสาวนิตยา  เสนวงค์ จพง.จัดเก็บฯ นิตยา  เสนวงค ์
19 นางอารดา ไวโหม่ง ผช.จพง.จัดเก็บ อารดา ไวโหม่ง 
20 นางสาวพิไลพรรณ จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรัตน์ 
21 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
22 นางสาวมลิสา พันธ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ มลิสา พันธ์มาลี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  1.1 ประกาศอ าเภอเมืองชัยภูมิ เรื่อง  ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ด าเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง  ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564 รวม
ระยะเวลา 15 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  และข้อ 36 (3) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 นายอ าเภอเมืองชัยภูม ิจึงประกาศก าหนดเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 16-30  กันยายน 
2564 รวมระยะเวลา 15 วนั ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564  
 นางสุนธรีย์ยา  สุทธยาคม 
ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน 
นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2564  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ก านันต าบลบุ่งคล้า ขอเสนอปัญหาที่ทุกหมู่บ้านก าลังประสบในขณะนี้ หรือช่วงฤดูฝน  คือท่อระบายน้ า

ไม่มี รวมถึงการออกแบบวางท่อระบายน้ าที่ตรงกับสถานที่และได้รับประโยชน์ 
ต าบลบุ่งคล้ามีปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่หลายแห่ง การออกแบบอยากให้เป็นไปตาม
สภาพพ้ืนที่ และให้ปรึกษาทางกองช่าง อบต.ก่อน การเทคอนกรีตของชาวบ้านที่ 
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พ้ืนที่ติดถนนไม่มีการวางท่อ อยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาตรงนี้ ก็ขอ
ฝากทุกหมู่บ้าน 

ผญบ.ม.9 1. น าเรียนผู้บริหาร อบต. เคยเสนอเก่ียวกับป้ายทางเข้าต าบล ช่วงนี้มีการก่อสร้าง
ถนนใหม่ อยากให้เป็นจุดเด่นของต าบล และไฟส่องสว่างจากขวาน้อยถึงกุดโง้ง เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน 

 2. ในวันอังคารที่ผ่านมา รถขยะไม่ไปจัดเก็บท่ีบ้านสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี้ปัญหาขยะล้น  
นายก อบต. เนื่องจากพนักงานจัดเก็บขยะไปเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่สามารถมาท างานได้ วัน

พรุ่งนี้จะด าเนินการแก้ไขให้เร่งด่วน 
ผญบ.ม.8 - ควรจะมีการเตรียมการวางแผนเพ่ือแก้ไขล่วงหน้าในการจัดเก็บขยะ 
 - ขอฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ า บางแห่งดูไม่เหมาะสม อยากให้ดูสภาพพ้ืนที่ 

และอีกเรื่องคือขอฝากเรื่องถนนทางการเกษตร สายจากศูนย์สัมมาชีพ ไปถึงรร.บ้าน
บุ่งคล้าฯ  ถ้าหากถนนเส้นนี้สะดวกก็จะลดระยะเวลาการเดินทางได้ 

กองช่าง เรื่องการวางรางระบายน้ า ก็ขอรับปัญหานี้ไว้ จะด าเนินการให้ดีที่สุด  
ประธาน ก็ขอฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ าตามถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าให้ดีขึ้น 
ผญบ.ม.10 มีเส้นทางจากโนนคาม มีการวางท่อผ่านถนนอาจจะเป็นช่วงรถขนดิน ท าให้ถนน

ช ารุด รถจักรยานยนต์ตก จึงขอแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง  
ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วยทางนิติกร  ได้ประสานไปที่ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 4 กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทางเราได้ท าหนังสือถึงหน่วยงาน
แล้ว  แต่เนื่องจากการประสานงานของหน่วยงานท าให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้าประชุมกับ
ทางเราในวันนี้ ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้  จึงขอเลื่อนเป็นการประชุมร่วมใน
ครั้งถัดไป  จึงขออนุญาตที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาในวาระนี้ออกไปก่อน 

ผญบ.ม.10 โครงการขุดลอกหนองระเริงมีหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่จากขอนแก่นได้มาส ารวจแล้ว 2 
ครั้ง เมื่อเดือน พ.ค.และ ส.ค. 2564 โดยออกมาส ารวจประชุมสอบถามการที่จะน า
ดินไปท้ิงที่ไหน ซึ่งได้ตกลงกันว่าจะไปทิ้งที่ป่าช้า ม.1 

ปลัด อบต. โดยในรายละเอียด ทาง อบต.เราก็ไม่ทราบ แต่ที่ท าหนังสือเข้ามาคือส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 4 กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

ประธาน ก็จะขอสอบถามท่านสมาชิกฯเห็นควรเลื่อนการพิจารณาหรือไม่  
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เลื่อนการพิจารณา  
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 4.2  การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (1) จัดซื้อเก้าบุนวม 
 (2) จัดซื้อโต๊ะโอเมก้า 
ปลัด อบต. ด้วยมีความจ าเป็นในการขอใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  รายละเอียดดังนี้ 
  (1) จัดซื้อเก้าบุนวม  จ านวน  50  ตัวราคาตัวละ 1,000 บาท เป็นเงิน 

50,000  บาท  ขอโอนจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร งบประมาณ 60,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  52,626 
บาท ขอโอนลด 50,000  บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 2,626  
บาท 

  (2) จัดซื้อโต๊ะโอเมก้า  จ านวน  20  ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท  ขอโอนจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 50,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  
50,000 บาท ขอโอนลด 40,000  บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 
10,000  บาท 

  การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการโอนงบประมาณครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ งบประมาณ 90,000 

บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง งดออกเสียง-เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
นายสมศักดิ์(ส.อบต..ม.11) กรณีท่ีมีการซ่อมถนนหน้าบ้านนายสนอง  คลาดโรค ซึ่ง อบต.จะ

ด าเนินการแต่ทางหมู่บ้านมีการบริจาคเงินและด าเนินการไปแล้วจะสามารถน า
งบประมาณจุดนั้นไปท าในจุดอ่ืนได้หรือไม่   
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นายก อบต. ส าหรับกรณีการซ่อมถนนจุดหน้าบ้าน นายสนอง  ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีหลายหมู่บ้าน

สัญจร จึงได้มีการบริจาคสมทบทุนการซ่อมแซมซึ่งก็ส าเร็จไปได้ด้วยดี  ส่วนงบ
ซ่อมแซม ม. 11 และอีกหลายหมู่บ้านขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ แต่จะมี
บ้านหัวนาที่น้ าเยอะติดล าห้วยยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

นายชาญ(ส.อบต.ม.12) ขอฝากเรื่องการจัดเก็บขยะ มีตกหล่น ไม่เรียบร้อย อยากจะฝากผ่านผู้บริหารให้
ก าชับพนักงานจัดเก็บขยะ 

นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2) ขอฝากเรียนถามท่านนายกฯเรื่องซ่อมแซมถนนทางไป รร.บ้านหนองฉิม ตรงท่อ
หน้า รร. เคยท าหนังสือมานานแล้ว 

ผอ.กองช่าง -ขอตอบแทนผู้บริหาร เส้นทางนี้ได้พาผู้รับจ้างไปดูสถานที่ซ่อมแซมแล้ว น่าจะ
ด าเนินการเร็วๆนี้ 

นายสากล(ส.อบต.ม.4) - ขอสอบถามเรื่องการร้องเรียนที่ ม.4 ขอทราบรายละเอียดที่ร้องเรียน 
ปลัด อบต. เนื่องด้วยปริมาณน้ าฝนที่ตกมาจ านวนมาก ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึง

ได้ร้องเรียนมาท่ี เพจ fb ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 
กันยายน และได้แจ้งผู้ร้องทราบโดยให้กองช่างออกไป  

ผอ.กองช่าง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.64  ได้ออกไปส ารวจแล้ว สาเหตุน้ าล้นจากไร่นา และเกิด
จากท่อที่มีอยู่อุดตัน  วันนี้ทางกองช่างได้น ารถน้ า อบต.ออกไปฉีดล้าง ท าความ
สะอาด เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว คิดว่าแนวทางแก้ไขน่าจะต้องท าระดับถนน
ใหม่ 

ประธาน ที่จริงถนนเส้นนี้เคยท าเข้ามาเพ่ือขอรับงบประมาณ แต่ปัญหาคือชาวบ้านบริเวณนั้น
ไม่ให้ท า เนื่องจากบ้านจะอยู่ต่ ากว่าถนน จึงได้เปลี่ยนจุดก่อสร้าง  ถ้าจะท าต้อง
ประชาคมกันอีกครั้ง 

นายก อบต.  ถนนเส้นนี้แต่ก่อนค่อนข้างสูง แต่เมื่อชาวบ้านถมที่สูงขึ้น ฝั่งถนนอีกฝั่งจะต่ า ท่าน
ประธานเคยได้ประชุมแล้ว ชาวบ้านไม่ต้องการถ้าท าถนนสูง น้ าจะท่วมบ้าน  

ปลัด อบต. เกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากการมา
ร้องเรียนด้วนตนเองที่ท่ี อบต.แล้ว ยังมีเพจเฟสบุ้ค  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้าและเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   

นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2)  มี 2 เรื่องที่จะสอบถามและเสนอแนะ 
 1. เรื่องร่องระบายน้ า ถนนมีสูงมีต่ า มีประปาข้างล่าง แต่ปัญหาตอนนี้คือชาวบ้าน

ถมที่ ไม่วางท่อหน้าบ้านทางเข้า อยากจะให้นิติกร ท าหนังสือให้ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ การถมที่ ก่อสร้างให้ห่างจากถนนกี่เมตร ถ้าถนน
ช ารุดต้องรับผิดชอบในการเทคอนกรีตทางเข้าบ้านต้องว่างท่อระบายน้ าก่อน เพ่ือให้
ชาวบ้านได้ทราบ 
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 2. ขอหารือในการปลูกต้นไม้นอกรั้วบ้าน เป็นทางสาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ 

ท าให้ถนนรก และกีดขวางทางน้ าทางถนน ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เช่น บ้านหนอง
ฉิม ปลูกต้นกล้วยไว้ทั้งรั้วหน้าบ้านและหลังบ้าน  ถ้าเป็นการปลูกดอกไม้สวยงาม
เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไร แต่เป็นต้นกล้วยซึ่งขยายไปเรื่อยและกีดขวางทางน้ าไหลด้วย 
ขอให้ทาง อบต.ได้ท าหนังสือแจ้งเจ้าของบ้านด้วย 

นิติกร ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543  การถมดินท าได้โดยไม่ให้สร้าง
ความเดือดร้อน แก่บ้านหรือพ้ืนที่ข้างเคียง  และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทาง
สาธารณะ การถมดินติดทาง ต้องมีการขออนุญาตเชื่อมทางก่อน  

นายก อบต. ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองได้น ารถแม็คโครมาก าจัดวัชพืชขวางทางน้ าที่ฝายบ้านหนอง
ฉิม และหนองอ้ายพิมพ์ เพ่ือให้น าไหลสะดวก  

นายสุระศักดิ์(ส.อบต.ม.9) ขอสอบถามสถานการณ์โควิดในต าบลเรา ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
ปลัด อบต. ในพ้ืนที่เราขณะนี้มีติดเชื้อภายในพื้นที่คือที่บ้านหัวนา ม.6 จ านวน 3 ราย ซึ่ง

เป็นคลัสเตอร์จากโกลบอล  ทาง ม.6 ก็ได้เฝ้าระวังในพ้ืนที่ค้นหาเชิงรุกและกักตัวผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนที่กักตัวสังเกตอาการที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม ขณะนี้มีผู้เข้าพัก
เหลืออยู่ 4 ราย  คาดว่าในสัปดาห์อาจจะปิดศูนย์ได้ เพราะผู้ที่รักษาหายสามารถกัก
ตัวที่บ้านได้ แต่ขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดเข้ามาในพ้ืนที่อยู่แต่ไม่มาก ก็ให้กักตัวสังเกตอาการที่บ้านได้ ยกเว้นไม่มี
สถานที่กักตัวที่แยกจากครอบครัวได้ก็อาจจะกลับมาใช้โรงเรียนหนองฉิมอีกครั้ง 

ประธาน   ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  14.35 น. 

  ลงชื่อ                       ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

  ....................................               ............................................        ...................... ................. 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ                                       

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

ประธานสภา อบต. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

ลงชื่อ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ลงชือ่     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 

 

 

 

 


