
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังท่ี  1/2564 

เมื่อวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  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. นายสุพล  ด ารงเชือ้ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 สุพล  ด ารงเชื้อ 

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

17. นายสุวรรณ  เพียรยิ่ง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 สุวรรณ  เพียรยิ่ง 

18. นายมนัส  แต่งแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 มนัส  แต่งแดน 

19. นายสุวิทย์  ศิรคิุณ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 10 สุวิทย์  ศิริคุณ 

20. นายริ้ว  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ริว้  เหวชัยภูมิ 

21. นายธงชัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ธงชัย  นานันท์ 

22. นายวินัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 12 วินัย  นานันท์ 

23. นายสนอง  อาสายุทธ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 สนอง  อาสายุทธ 

24. นางบุญชู   วงศ์นรา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 บุญชู   วงศ์นรา 

25. นายมนูญ  แต่งเมอืง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 มนูญ  แต่งเมือง 

26. นางประนอม  ทรัพย์โยธิน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 ประนอม  ทรัพย์โยธิน 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

27. นางประภา  เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ประภา  เจรญิสุข 

28. นางปัญฑารีย์  สามารถ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ปัญฑารีย์  สามารถ 

29. นายจีระศักดิ์   อาสากิจ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 16 จรีะศักดิ์   อาสากิจ 

30. นางทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง 

31. นายประมน  พิงชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ประมน  พิงชัยภูมิ 

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

33. นายชัยยา  ศรีคอนไทย สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ชัยยา  ศรคีอนไทย 

34. นางเมย้มะณี  เพียรวิชา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 19 เม้ยมะณี  เพียรวิชา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

-ไม่มี 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญชู  สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม บุญชู  สากุล 

2. นายประมวล  อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม ประมวล  อาสาสู้ 

3. นายสีนวน  จ าพันธ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม สีนวน  จ าพันธ์ 

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

5. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง ผอ.รร.หนองคอนไทยฯ ประกายกาญจน์  จรัสแสง 

6. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ครู รร.กุดตุ้มวิทยา วัชรนิทร์  ตอ่โชติ 

7. พ.ต.ท.ภาคนิ  หาญนอก สวป.สภ.ลาดใหญ่ ภาคิน  หาญนอก 

8. นายขวัญชัย  เพิ่มชีลอง ผอ.รพ.สต.กุดตุ้ม ขวัญชัย  เพิ่มชีลอง 

9. นายสุธี  จันทศร ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สุธี  จันทศร 

10. นายนิพนธ์  เหล่าเจริญ ผอ.รร.กุบ้านผอืวิทยายน นิพนธ์  เหล่าเจริญ 

11. นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป สุพัตรา  แต่งถิ่น 

12. นางประภาพร  สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ประภาพร  สิทธิวงศ์ 

13. นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยุภาพร  ดวงหาคลัง 

14. นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการกองการศกึษา นารีรัตน์  ชัยมนตรา 

15. นายวิเชียร  วงษ์ชัย ผอ.กองช่าง วิเชยีร  วงษ์ชัย 

16. นางสาวเมธาพร  อย่างสวย ผช.นายช่างโยธา เมธาพร  อย่างสวย 
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เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา เชญิสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าหอ้งประชุมและได้นับจ านวนสมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ทุกคนที่ลงลายมอืชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกัน มีสมาชิก 

             ทั้งหมด 31 คน มาประชุม 31 คน ลา - คน จงึขอเชิญประธานเปิดประชุม 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2564  

ประธานสภาฯ   วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 มีรายละเอียดดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่ม ี

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 และ

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.

2565 

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  1.ขอขอบคุณผูเ้ข้าร่วมประชุมวันนีทุ้กท่าน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  

ประธานสภาฯ  ทางจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทาง 

อบต.กุดตุ้ม ได้สง่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเข้าประกวด

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ  ขอเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมอภปิราย

หรอืมีเรื่องเสนอแนะ ขอเชิญครับ 

พ.ต.ท.ภาคนิ หาญนอก  วันนีท้่านผู้ก ากับการได้มอบหมายงานให้กระผมมาประชุมแทน 

สวป.สภ.ลาดใหญ่ ตอนนี้ทาง สภ.ลาดใหญ่ มีโครงการปราบรถแต่ง อาทิตย์ที่แล้วผมได้เข้าไป

ตรวจรถแต่งเสียงดัง ที่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้ทั้งหมด 17 คัน ขอฝาก

สมาชิกทุกท่านช่วยดูสอดส่องภายในหมูบ่้านของท่านอีกทางหนึ่งด้วยครับ 

ถ้ามีเหตุก็แจ้งมาได้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผมขอก าหนดการด้วย 

เพราะจะได้มาอ านวยความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัยให้ 

ขอบคุณครับ 
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นายขวัญชัย  เพิ่มชลีอง  มีเรื่องน าเรียนอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรก เปิดบริการจา่ยตรงใหแ้ก่ อปท.และ 

ผอ.รพ.สต.กุดตุ้ม เทศบาล ขณะนีท้าง รพ.สต.กุดตุ้ม ได้เปิดให้บริการแล้ว ตัง้แต่วันที่ 1 

มกราคม 2564 ใชส้ิทธิ์จ่ายตรงฟรเีฉพาะส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เรื่องที่ 2 

ปัญหาของโควิท 19 ตอนนี้เจลล้างมอืของ รพ.สต.ตอนนีห้มดแล้ว จึงขอ

ความอนุเคราะหส์นับสนุนเจลล้างมอื เพราะเวลาเป็นงานทาง อสม.ต้อง

ออกนอกพืน้ที่ไปตรวจคัดกรอง เรื่องที่ 3 ไข้เลือดออก เพราะตอนนีฝ้นเริ่ม

ตกมาแล้ว อยากขอสนับสนุนทรายอะเบท จากทาง อบต.กุดตุ้ม ขอน าเรียน

เพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ  

นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ช่วงนีย้ังไม่มีผู้อ านวยการมาด ารงต าแหนง่ น่าจะเป็นเดือนเมษายน-  

ครู รร.กุดตุ้มวิทยา พฤษภาคม ที่ทาง รร.ได้รับเข้าร่วมประเมิน รร.พระราชทาน ผลปรากฏว่า 

ได้รางวัลชมเชย ได้ที่ 3 ที่ 1 เป็นของจังหวัดสุรินทร์  ที่ 2 ศรีสะเกษ ที่ 3 

ชัยภูมิ  การประเมิน 3 ครั้ง เราใชง้บประมาณจัดงานในการประเมนิทั้ง 3 

ครั้ง ไป จ านวน 300,000.-บาท จึงท าให้งบประมาณของทาง รร. เหลือ

น้อย ทาง รร.จึงได้รับบริจาค “งานลานบุญตุ้มโฮมข้าว” ยอดที่ได้จากการ

รับบริจาค หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท และวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่

จะถึงนี้ ทาง รร.กุดตุ้มวทิยา จะมีการเข้าค่ายลูกเสือ ทาง รร.กุดตุ้มวิทยา มี

เรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  เหล่าเจริญ  ขอขอบคุณท่านนายก อบต.กุดตุ้ม ที่ให้การสนับสนุนน้ า เพราะว่าโซน 

ผอ.รร.บ้านผือวิทยายน  ของบ้านผอื น้ าไม่ไหลทั้งหมู่บ้าน จึงได้ขอความอนุเคราะหม์ายัง อบต.กุด

ตุ้ม ขอขอบคุณครับ 

นางประกายกาญจน์  จรัสแสง มาด ารงต าแหน่งที่ รร.หนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)  

ผอ.รร.หนองคอนไทย  เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ได้มารายตัววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วง

นั้นติดภารกิจอบรมจติอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน ที่จังหวัดสกลนคร 

หลักสูตรนีอ้บรมมาแล้วจะได้ให้ความรูแ้ก่พี่น้องประชาชน เรื่องของโค้ก

หนองนา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 นี้ได้เรียนเชญิท่านรองผู้ว่าจังหวัด

ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรยีนและเปิดศูนย์เรียนรู้ของ รร.บ้าน

หนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) ด้วย จึงอยากขอความอนุเคราะหร์ถแบ็ค

โฮ จาก อบต.กุดตุ้ม เพื่อปรับสระน้ าของโรงเรียน ขอบคุณค่ะ 

นายสุธี จันทศร ขอขอบคุณทาง รพ.สต.กุดตุ้ม ที่ได้อนุเคราะห์ อสม.ไปคัดกรองเด็กนักเรียน  

ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคควีิทยา  ในช่วงเช้า ทาง รร.จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มรีะเบียบวินัยของโรงเรียน 

ทาง รร.ได้เน้นเสมอว่าถ้าอยู่ในโรงเรยีนต้องรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ปัจจุบันนีเ้ด็กนักเรียนในโรงเรียนไม่คอ่ยมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นศษิย์เก่า
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ของโรงเรียนเข้ามาในตอนเย็นและวันหยุด มกีารท าลายสิ่งของบ้าง ตอนนี้

ทางโรงเรียนได้ติดกล้องวงจรปิด จ านวน 10 ตัว แตย่ังไม่ทั่วถึง ขอฝากทาง

ท่าน พ.ต.ท.ภาคิน หาญนอก ถ้ามีสายตรวจเวรตอนเย็นหรอืวันหยุด ขอให้

ไปตรวจรอบๆ โรงเรยีนด้วยครับ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียน 

จะจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง จ านวน 3 โรงเรียน มี โรงเรียน

บ้านผือวทิยายน , โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา,โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 

(คุรุประชาสรรค์) ขอบคุณครับ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1/2563 

      เมือ่วันท่ี 29  ธันวาคม 2563 

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 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563   

ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หรอืไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมตทิี่ประชุม    

เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  31  เสียง 

   ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
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ไม่อยู่ในที่ประชุม    -   เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     -   เสียง 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  สมัยประชุมเดิมของเราทุกวันที่ 6-20 เดือนกุมภาพันธ์,พฤษภาคม, 

ประธานสภาฯ สิงหาคม,ธันวาคม แต่ปี 64 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ทีมีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าจะเอาก าหนดระเบียบเดิมก็จะไม่สอดคล้องกันเพราะ

ต้องขอวิสามัญด้วย ในส่วนนีจ้ะให้ท่านปลัดฯ ชีแ้จงรายละเอียด เชญิครับ 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

สามัญสองสมัยหรอืหลายสมัยแล้วแตส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ

ก าหนด แตต่้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

นายอ าเภอตอ้งก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ด าเนนิการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้ง

แรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรอืมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผูว้่าราชการ

จังหวัดให้มคี าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มกี าหนดไม่เกินสบิห้าวัน แตถ่้าจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
        ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 21 
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การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีถัดไป และระยะเวลาขอสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก

ของแต่ละปี โดยใหน้ าความในข้อ 11 (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ

สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

     ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรอืไม่ได้ 

ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรอืในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ  ต่อไปก็จะเป็นการก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม  

ประธานสภาฯ  สามัญประจ าปี 2565 

นายสวรรค์ตา  พลบุตร   เสนอ 4 สมัย   

ส.อบต.ม.2 ผูร้ับรอง  1. นายวินัย  นานันท์  ส.อบต. ม.12 

     2. นางประภา  เจรญิสุข   ส.อบต. ม.15 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ  สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจาก 4 สมัย  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมครับ  กรุณายกมอืขึ้นสูงๆ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          31    เสียง  

 ไม่เห็นชอบ        -     เสียง  

  งดออกเสียง      2     เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  

  ขาด/ลา   -     เสียง  
 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ  ต่อไปก็จะเป็นก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มตน้ประชุมสมัยประชุม  

ประธานสภาฯ  สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี 2564  เป็นระยะเวลา 15  วัน 

นายประมน พิงชัยภูมิ เสนอ สมัยที่ 2 วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2564 สมัยที่ 3 วันที่ 6-20 สิงหาคม  

ส.อบต.ม.17 2564 สมัยที่ 4 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2564  

  ผูร้ับรอง  1. นายสุวิทย์  ศริิคุณ  ส.อบต. ม.10 

     2. นายมนูญ  แต่งเมอืง ส.อบต. ม.14 
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นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ  สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 

ประธานสภาฯ   ประชุมครับ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          31    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 

  งดออกเสียง      2     เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

  ขาด/ลา   -     เสียง 

นายมนูญ  แต่งเมือง   เสนอ สมัยที่ 1 วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2565   

ส.อบต.ม.14 ผูร้ับรอง  1. นายธงชัย  นานันท์ ส.อบต. ม.11 

     2. นางบุญชู  วงศ์นรา ส.อบต. ม.13 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ  สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากเดือนกุมภาพันธ์  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมครับ  กรุณายกมอืขึ้นสูงๆ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ          31    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 

  งดออกเสียง      2     เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

    ขาด/ลา   -     เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา  ชีแ้จง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตาม 

เลขานุการสภาฯ ศาสตร์พระราชา ระดับอ าเภอ จะมาประเมินในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. 

คณะกรรมการประกอบด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แต่งตั้งปลัด

จังหวัดชัยภูมิเป็นหัวหน้าคณะและหัวหน้าส่วน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่านและผู้แทนภาคประชาชน รวมทั้ งหมด 9 ท่าน ที่จะมาประเมิน 

คณะกรรมการที่จะมาประเมิน มี 5 เรื่อง 1. การด าเนินงานเป็นรูปธรรม 2.

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต่างๆ  ที่ร่วมการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้

ประสบผลส าเร็จ  3.ประชาชนในพื้นที่ได้น าเอาองค์ความรู้ที่ใช้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันหรือไม่  4. การจัดสถานที่ศูนย์เรียนรู้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้เข้าเยี่ยมชม 5.การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ผู้สนใจทั่วไป ถ้าชนะการประกวดระดับจังหวัดรางวัลที่ได้รับ จ านวน 

50,000.-บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง และเงิน

สนับสนุนอีก 100,000.-บาท รวมเป็น 150,000.-บาท ขอเชิญท่านสมาชิก

ทุกท่านเข้าร่วมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ขอบคุณครับ 
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นายสุวิทย์  ศริคิุณ ระบบประปาบ้านหนองไผ่ลอ้มตอนนี้เริ่มช ารุด ทางท่านประธานสภาฯได้ท า 

ส.อบต.ม.10 หนังสือเข้ามายัง อบต.กุดตุ้ม แล้ว จึงขอให้ทางคณะผู้บริหารอนุมัติ

งบประมาณในการซ่อมแซมแผ่นไม้กระดานรองถัง 2. เรื่องแอสฟัสติกส์ ไม่

ทราบว่าจะมีนโยบายในการจ่ายแบบไหน เพราะว่าบ้านหนองไผ่ล้อมมีบาง

จุดที่จะต้องใช ้ 3.การจัดระเบียบผา้ห่มบ้านหนองไผล่้อม,บ้านผอื ,สระไข่น้ า 

เป็นโซนแรกที่ได้รับผ้าห่ม มีปัญหาได้ผ้าห่มไม่ครบจ านวน ไม่แจกจ่ายตาม

รายชื่อ บางคนได้รับจากโรงเรียนผูสู้งวัยแล้วได้รับซ้ า ท าใหบ้างสว่นยังไม่ได้

รับ ขอใหท้าง อบต.กุดตุ้ม ปรับปรุงในส่วนนี้ดว้ย ขอบคุณครับ      

นายธงชัย  นานันท์ สอบถาม เรื่องงบประมาณเจาะบ่อบาดาล ของ อบจ.ชัยภูมิ เนื่องจากบ้าน  

ส.อบต.ม.11 หนองไผ่น้อย ได้เจาะไปแล้วแต่น้ าใช้ไม่ทั่วถึง จึงได้ประชุมกับสมาชิกว่าจะ

เจาะเพิ่มอีก 1 บ่อ  2.เรื่องแจกผ้าห่ม ผมขอรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับแล้ว

เพื่อที่จะไม่ได้รับซ้ ากัน  3.เรื่องเงินอุดหนุนท าคลองดาดงบประมาณปี 2564 

ขอให้เร่งด าเนนิการให้ดว้ย ขอบคุณครับ 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  สอบถาม เรื่องแจกผ้าหม่ บ้านหนองคอยไทย ม.5 ส่งรายชื่อมา 150 ราย  

ส.อบต.ม.5 แต่รายชื่อที่ส่งไปมี 107 ราย ขาดอยู่ 43 ราย แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร ฝาก

ด้วย ก่อนที่จะออกไปจ่ายของบ้านหนองคอนไทย เมื่อเช้านี้ที่ท่าน ผอ.

ประกายกาญจน์ จรัสแสง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เรื่องรถแบคโฮ ซึ่งท่านจะ

ลอกวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอความอนุเคราะห์รถแบคโฮไม่ทราบว่า

ตอนนี้รถแบคโฮอยู่ที่ไหน  3.เรื่องเก็บขยะซึ่งทาง รร.บ้านหนองคอนไทย 

(คุรุประชาสรรค์) ไม่ได้รับการเก็บขยะ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวินัย นานันท์ สอบถาม เรื่องแอสฟัสติกส์จะมีนโยบายจ่ายวันไหน เพราะจากทางเข้าบ้าน 

ส.อบต.ม.12 หนองคอนไทยถึงศาลปู่ตา ช ารุดทรุดโทรมมาก เพราะสัญจรไปมาล าบาก 

2.เงินอุดหนุนของบ้านหนองคอนไทย ม.12 ตอนนี้ก าลังลงลูกรังอยู่ 2 สาย 

สายจากสถานีสูบน้ า-นานางยูง จติตาเถิง และนานายสุวัฒน์  เที่ยงธรรม – 

นานายบัวทัน  อาสาสู้ ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ ขอให้ฝ่ายคณะผู้บริหาร

สั่งให้กองช่างออกพืน้ที่ไปตรวจงานดูด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายมนูญ  แต่งเมือง  สอบถาม เรื่องรถเก็บขยะของ อบต.กุดตุ้ม มีอยู่ 3 คัน คันหนึ่งเอาไปซ่อม 

ส.อบต.ม.14 คันเล็กก็อยู่ที่ อบต. แล้วคันเก่าของเราไปไหน ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  อาสากุล  สอบถาม เรื่องการเจาะบ่อบาดาล ของ อบจ.ชัยภูมิ ผมได้ปรึกษากับ 

ส.อบต.ม.4 ชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านอยากได้น้ ามาก จึงฝากถามว่าจะได้จริงไหม 

ขอบคุณครับ 
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นายบุญชู  สากุล ชีแ้จง เรื่องผา้หม่ของ ม.3และม.5 จะด าเนนิการให้ เรื่องซ่อมแซมประปา 

นายก อบต.กุดตุ้ม  บ้านหนองไผ่ล้อม ม.10 จะให้กองช่างไปดูให้ครับ เรื่องแอสฟัสติกส์ตอนนี้

ก าลังส ารวจอยู่ว่าตรงไหนที่ช ารุดอยู่ครับ  เรื่องเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ ขอ

จากทาง อบจ.ชัยภูมิมา 10 บ่อ เรื่องเงินอุดหนุนของ ม.11 ก าลังเร่ง

ข้อบัญญัติให้อยู่ เรื่องรถแบคโฮตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้อยู่

ถ้าเสร็จจากนี้ก็จะไป ม.5 เรื่องรถขยะเอาไปซ่อมแซมอยู่ ตอนนี้เอารถเล็ก

ไปเก็บ รถคันเก่าของเราก็จอดอยู่ที่ อบต.กุดตุ้ม ขอชีแ้จงเพียงเท่านีค้รับ 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  ขอขอบคุณเรื่องรถแบคโฮ และขอบคุณเรื่องผ้าหม่ที่จัดให้ครบจ านวน 

ส.อบต.ม.5  และเรื่องเก็บขยะช่วยก าชับให้ไปเก็บให้ด้วยเพราะที่เก็บขยะเต็มแลว้ 

นายยุภาพร  ดวงหาคลัง  ชีแ้จง เรื่องผา้หม่ หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคอืผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส 

ผอ.กองสวัสดิการฯ  ผู้สูงอายุ และอีก 1 เงื่อนไข คือ ไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เช่น ก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิก และบ้านเลขที่ซ้ า เพราะได้ประสานกับไปยังผู้น าหมู่บ้าน

แล้วให้น าไปแก้ไขหรือตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และให้น ามาส่งใหม่อีกครั้ง 

ขอบคุณค่ะ  

นายทศพล  เที่ยงธรรม  เบือ้งตน้ทาง อบต.กุดตุ้ม ได้ประสานไปยัง ผูใ้หญ่บ้านว่ามีการแจกผ้าหม่ 

ส.อบต.ม.5 แต่ไม่ระบุจ านวนว่าให้หมู่ละเท่าไหร่ ของบ้านหนองคอนไทย ม.5 ขอยืนยัน

ว่าบัตรประชาชนที่ส่งมาไม่มชืี่อซ้ า ขอบคุณครับ 

นายชัยยา  เก่งสูงเนนิ  สอบถาม ผมเข้าใจว่าให้ส ารวจ ผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ การสื่อสาร 

รองประธานสภาฯ กับชาวบ้านมันเป็นเชิงลึก ในกรณีของ ม.3 ทุกคนเข้าใจว่าต้องหาให้ครบ

จ านวน 150 ราย เพราะ ม.3 ที่ส่งรายชื่อมา เป็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส       

ผูพ้ิการ ทั้งหมด ขอบคุณครับ 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ส าหรับวันนีข้อขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี ้ประชุม 

ประธานสภาฯ ประจ าเดือนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
  

 

ลงช่ือ       ผูบ้ันทึกการประชุม 

            (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ) 

                                                           เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม 
 

 
 

     ลงช่ือ         ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

               (นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

               ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 
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         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 4 ครั้งที่ 1/2563   

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563  สภา อบต.กุดตุ้ม  ได้รับรองรายงานการประชุม  ตามมตทิี่ประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564     

 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูร้ับรอง 

      ( นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

                       ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 


