
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังท่ี  1/2564 

เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  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. นายนิมติร  ฝาชัยภูมิ ครู รร.หนองคอนไทยฯ นิมิตร  ฝาชัยภูมิ 

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

7. นายสุธี  จันทศร ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สุธี  จันทศร 

8. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ครู รร.กุดตุ้มวิทยา วัชรนิทร์  ตอ่โชติ 

9. นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ.กองคลัง นิพนธ์  เหวชัยภูมิ 

10. นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด ลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี 

11. นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยุภาพร  ดวงหาคลัง 

12. นายวิเชียร  วงษ์ชัย ผอ.กองช่าง วิเชยีร  วงษ์ชัย 

13. นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการการศกึษาฯ นารีรัตน์  ชัยมนตรา 

14. นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป สุพัตรา  แต่งถิ่น 
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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 ่2 ครั้งที่ 1/2564  

ประธานสภาฯ   วันที่ 17  พฤษภาคม  2564 มีรายละเอียดดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

2.1 รายงานการประชุมสมัยวสิามัญ ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

     3.1 แก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด 19 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  1.ช่วงนีส้ถานการณ์โควิด 19 ก าลังระบาด แต่ช่วงนีจ้ังหวัดชัยภูมิของเรา   

ประธานสภาฯ  สถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณด์ีขึ้นแล้ว ก็ขอใหส้มาชิกชว่ยป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยทุกท่านด้วย และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน

วันนี ้ขอเชญิผูท้ี่เข้าร่วมประชุมอภปิรายหรือมีเรื่องเสนอแนะ ขอเชญิครับ 

พ.ต.ท.ภาคนิ หาญนอก  วันนีท้่านผู้ก ากับการได้มอบหมายงานให้กระผมมาประชุมแทน 

สวป.สภ.ลาดใหญ่ ตอนนี้ทาง สภ.ลาดใหญ่ ก าลังกวาดล้างอาชญากรรมทั้ง 3 ต าบล ช่วงนี้มี

โรคระบาดโควิดแต่มีคนลักลอบเล่นการพนันอยู่  2.เรื่องยาเสพติด เมื่อสอง

วันที่แล้วมปีระชากรของ หมู่ที่ 1,15 ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคลัสเตอร์กุดแคนและ

ไม่ยอมกักตัวจงึให้เจ้าหน้าที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปอธิบาย

และท าความเข้าใจก็ฝากท่านสมาชิก หมู่ที่ 1,15 ตดิตามด้วย ทาง สภ.ลาด

ใหญ่ขอน าเรยีนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ   

นายวัชรินทร์  ต่อโชติ ช่วงนีย้ังไม่มีผู้อ านวยการมาด ารงต าแหนง่ ก็ต้องรอต่อไป ขอบคุณทาง   

ครู รร.กุดตุ้มวิทยา อบต.กุดตุ้ม ที่เราท าโครงการสุขภาพเสนอเข้ามา ได้รับงบประมาณแล้วแต่

ยังไม่มารับ เพราะต้องรอช่วงเปิดเทอมแตก่็ยังจัดกิจกรรมไม่ได้เพราะเป็น

โครงการอบรมเพศศกึษา ซึ่งได้ติดตอ่ทางโรงพยาบาลชัยภูมิจะมาให้ความรู้ 
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ถ้าเป็นการอบรมก็จะชุมนุมเกิน ก็ต้องเลื่อนไปก่อนวา่จะจัดได้วันไหน 

ส าหรับการเตรียมการเรยีนการสอน ก่อนเปิดเทอมจะมีการอบรมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ คณะครูจะเปิดท าการก่อนในวันที่ 24 

พฤษภาคม 2564 และจะมีการอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อน 

ในปีนี้มนีักเรียนมาสมัครเรียนจ านวนลดลงมาก มีเรื่องน าเรียนเพียงเท่านี ้

ขอบคุณครับ     

นายนิมิตร ฝาชัยภูมิ วันนีท้่าน ผอ.มาร่วมประชุมไม่ได้จึงให้ผมมาประชุมแทน ทางโรงเรียนขอ  

ครู รร.หนองคอนไทย  ขอบคุณทาง อบต.กุดตุ้ม ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ได้อนุเคราะห์รถแบ็ค

โฮ ไปปรับภูมิทัศนท์ี่โรงเรียนและได้ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแลว้ 2. การ

จัดการเรยีนการสอนทางคณะครูได้ประชุมกันว่ามาเรียนเป็นบางช้ัน สลับวัน

เรียน แต่ก็ดูสถานการณต์อนนีว้่าจะเป็นอย่างไร ทางโรงเรียนขอฝากทาง 

อบต.กุดตุ้ม คือเป็นปัญหาทุกปีคือเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ปีนี้ทาง

โรงเรียนขาดงบประมาณส ารอง ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุธี จันทศร ส าหรับ รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา มีบุคลากรครู 16 คน นักเรียนม ี208 คน  

ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคควีิทยา  ก าหนดเปิดวันที่ 1 มถิุนายน 2564 ถ้าไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ทาง รร.

จะขอความอนุเคราะหท์าง อบต.กุดตุ้มและทาง รพ.สต.ในการฉีดพ่นยาฆ่า

เชื้อตา่งๆ ส าหรับปีการศึกษานีท้าง รร.เป็น รร.คุณภาพประจ าต าบลกุดตุ้ม 

ปีนี้ได้รับงบประมาณคอมพิวเตอร์ จ านวน 296,400.-บาท จะเป็นห้อง

คอมพิวเตอร์ แจง้จัดสรรมาแล้วแต่ยังไม่อนุมัตงิบประมาณน่าจะได้ในช่วง

เปิดเทอม เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ทางผู้บังคับบัญชา

มีนโยบายมาว่าให้ลงทะเบียนทุกคน ตอนนี้ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ทาง 

รร.มเีรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1  รายงานการประชุมสมัยวสิามัญ คร้ังที่ 2/2564 

      เมือ่วันท่ี 18  มีนาคม  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
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง

ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่

น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อใหส้ภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไข

ถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายสมศร ี คุณวันด ี  ได้ช้ีแจงการตรวจรายงานการประชุม  โดยแจง้ว่าเจ้าหนา้ที่ได้ส่งรายงาน 

ส.อบต.ม.1  การประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตรวจและมีข้อความผิดพลาด

เล็กน้อยและได้แก้ไขเรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใด

ให้แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการประชุมสมัยวสิามัญ  ครั้งที่ 2/2564   

ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 หรือไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมติที่ประชุม    

เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  31  เสียง 

   ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม    -   เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     -   เสียง 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 แก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด 19 

นายบุญชู  สากุล เนื่องจากมีโรคระบาด โควิด 19 ตอนนีท้าง อบต.กุดตุ้ม ได้น ารถออก 

นายก อบต.กุดตุ้ม ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านในเรื่องป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ทุกวัน และ

อยากใหฉ้ีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา  เมื่อวานนีจ้ังหวัดชัยภูมิ มียอดผู้ป่วยโรค โควิด 19 จ านวน  0  ราย  

เลขานุการสภาฯ วันนีย้อดขึ้น 4 ราย ยอดสะสมของจังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  256  ราย    

ก าลังรักษา  114  ราย  รักษาหาย 137 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอฝากกับท่าน

สมาชิกใหดู้แลช่วยและตรวจสอบว่าเวลาที่มคีนเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

ก็ขอใหม้าแจง้ทาง รพ.สต.หรอืแจง้ผูน้ าหมูบ่้านของท่านด้วย และเรื่อง

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน อยากใหท้่านสมาชิกได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทุกท่าน   

ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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พัก 12.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

นายชัยยา  ศรคีอนไทย  สอบถาม เรื่องรถแบ๊คโฮ ไม่ทราบว่าตอนนี้รถแบ๊คโฮไปด าเนนิการอยู่ที่ 

ส.อบต.ม.18 ไหน เพราะอยากใหไ้ปท าฝายที่บ้านหนองคอนไทยใหเ้สร็จ ขอบคุณครับ 

นายสมศร ี คุณวันด ี ตอนนี้ทาง อสม.ได้ออกส ารวจฉีดวัคซีน ตอนแรกผมก็จะไมล่งเห็นว่าคนฉีด 

ส.อบต.ม.1 แล้วแขน ขา อ่อนแรง พอไปฉีดเข็มที่ 2 ก็ไม่เป็นไร  ผมก็เลยลงทะเบียน  2. 

ปัญหาของชาวบ้าน ถ้ามีงบประมาณในโค้งสุดท้ายที่จะจัดสรรให้หมู่บ้านก็

ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นางสาวสุชญา โครตชมพู  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมงานฌาปนกิจศพนายวิลาส 

ส.อบต.ม.1  กมลลานนท์ ขอคุณค่ะ 

นายวินัย  นานันท ์ สืบเนื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมาได้น าหินลูกรังไปลงถนนสาย 

ส.อยต.ม.12 นานายสงา่ พอดีรถที่น าหินลูกรังไปเทได้ท าสะพานที่ชาวบ้านท าไว้หัก ผมได้

คุยกับผู้รับเหมาแล้ว เขาบอกว่าจะน าแผ่นพื้นไปให้และเททับ แต่พอไปท า

เขาเอาแต่แผ่นพื้นไปวางแต่ไม่เททับให้ ขอฝากให้ผู้บริหารติดตามให้ด้วย 

ขอบคุณครับ 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  ขอฝากด้วยเรื่องที่ผู้รับเหมาท าสะพานข้ามของชาวบ้านช ารุด เพราะ  

ส.อบต.ม.5 ชาวบ้านสัญจรไป – มาล าบาก เรื่องโควิด 19 ผมเห็นด้วยกับทางคณะ 

ผู้บริหารที่ให้ทางเจ้าหน้าออกพื้นที่ อยากให้เวลาที่ออกไปพื้นที่ขอให้แจ้ง

ผู้น าหมู่บ้านหรือสมาชิก ว่าจะไปวันไหน เวลาไหน 3. เรื่องไฟฟ้า 

งบประมาณข้อบัญญัติประจ าปี ผมไม่ทราบว่าผ่านไปกี่เดือนแล้ว  ตอนนี้

ไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งไว้มีแต่โครงยังมืดอยู่ ไม่ทราบว่าท าไมไม่ปล่อยไฟฟ้า

ให้ ผมอยากทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม มีผู้ที่จะประสาน

กับทางไฟฟ้าได้หรือไม่ เมื่อเช้าผมเข้าห้องน้ า ไม่ทราบว่าท าไมห้องน้ าช ารุด

มาก ขอฝากด้วย 4. สืบเนื่องจากเมื่อเช้าที่ครู รร.บ้านหนองคอนไทย 

อภิปราย เรื่องอาหารกลางวัน ขอให้จัดสรรให้กับทาง รร.ให้เร็วกว่านี้

เพราะว่าทาง รร.ไม่มงีบประมาณส ารอง ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายธงชัย  นานันท์ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ที่น าแอสฟัสติกส์ไปท าให้ถนนสายไปบ้านกุดโงง้  

ส.อบต.ม.11 และขอฝากไปท าเพิ่มอีก 1 จุด ถนนเชื่อมไปบ้านผือ-สระไข่น้ า ขอฝากด้วย 

ขอบคุณครับ 
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นางประภา  เจริญสุข สอบถาม ถนนสายโค้กตาเอ๊ป มีรถบรรทุกดิน ดิฉันได้โทรถามท่านนายกว่า 

ส.อบต.ม.15 ขุดดินมาจากที่ไหน ท่านบอกว่ามาจากบ้านผือ ม.17 เพราะลอกคลอง

ชลประทาน เทได้ 2 วัน ฝนตกลงมา แล้วไม่ไปปรับเกรดดินท าให้น้ าลงไปที่

นาไม่สะดวก ขอฝากให้คณะผู้บริหารประสานกับรถบรรทุกดินให้ไปปรับ

เกรดดินที่กองไว้  2.เรื่องฉีดวัคซีน ไม่ต้องกลัวนะค่ะเพราะว่าดิฉันไปฉีด

มาแล้ว ไม่มอีาการขา้งเคียง ขอบคุณค่ะ 

นายประมน  พิงชัยภูมิ  เรื่องโครงการเจาะน้ าบาดาล อยู่ที่นานางทองทิพย์  พิงชัยภูมิ เปิดใช้น้ า 

ส.อบต.ม.17 เริ่มแรกน้ าไหลออกมาดี แต่พอใช้งานไปน้ าหยุดไหลระบบไฟฟ้าก็ปกติ แต่

น้ าไม่ไหล ผมจึงชวนสมาชิกนาข้างเคียงออกไปดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ได้

ยกขึน้มาดูว่าสายไฟที่เขาต่อไว้มันไหม้ จึงได้ตัดต่อสายไฟใหมน่้ าจงึไหลปกติ 

ผมว่าสายไฟตัวนี้ไม่น่าไปตัดต่อ เพราะว่าอยู่ในที่ลึกแล้วตรงที่ต่อท าไว้ไม่ดี

จงึท าให้สายไฟไหม ้ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายบุญชู  สากุล ชีแ้จง 1.เรื่องงบประมาณผมได้ให้เจา้หนา้ที่เช็คยอดเงินสะสมว่าเหลือ 

นายก อบต.กุดตุ้ม เท่าไหร่  เงินสะสม ณ ปัจจุบัน 31,122,911. -บาท เงินส ารองจ่าย 

8,611,579.-บาท เงนิส ารองอยู่ในสาธารณภัย 10,422,328.-บาท คงเหลือ

เงินสะสมที่ใช้ได้ 12,030,904.-บาท  2.เรื่องสะพานของ ม.12 ผมจะให้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูให้   3.เรื่องไฟฟ้าสาธารณะของบ้านหนองคอน

ไทยผมจะให้ทางปลัด อบต.กุดตุ้ม ไปประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าให้ว่า

ท าไมไฟฟ้าไม่มาด าเนินการสักที  4.เรื่องอาหารกลางผมจะใหท้างเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบเรื่องนี ้ว่าถ้าโอนไม่ทันเราจะน าเงนิตัวไหนมาส ารองจา่ยใหก้่อน

ได้บ้าง   5.เรื่องถนนแอสฟัสติกส์สายบ้านสระไข่น้ า – บ้านผือ ผมจะให้

เจ้าหน้าที่ออกไปท าให้  6.เรื่องรถบรรทุกดินทางชลประทานเขาได้รับปาก

แล้ววา่จะมาปรับเกรดให้ ผมมีเรื่องช้ีแจงเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  ขอฝากด้วยเรื่องไฟฟ้าเพราะจ าเป็นจรงิๆ และส าคัญมาก ผมเห็นด้วยกับ 

ส.อบต.ม.5 การที่ท่านน าเงินออกมาพัฒนาหมู่บ้าน แต่ผมขอเน้นคุณภาพให้มากกว่านี้ 

ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์  ศริคิุณ ที่ท่านนายกบอกว่าน ามาพัฒนาใหป้ระชาชนกินดีอยู่ด ีแตถ่้าท าดีๆ  

ส.อบต.ม.10 ก็มีสว่น แตถ่้าท าไม่ดปีระชาชนก็อดอยากเหมือนเดิม 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  สมัยวสิามัญ  ครั้งที่ 2/2564   เมื่อวันที่  

18 มนีาคม 2564  สภา อบต.กุดตุ้ม  ได้รับรองรายงานการประชุม  ตามมตทิี่ประชุม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564     

 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูร้ับรอง 

      ( นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

                       ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 


