
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

สมัยวิสามัญที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

***************************************** 

ผู้มาประชุม จ านวน ............................... คน    ไม่มาประชุม จ านวน ............................ คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยณรงค์   ชุบกระโทก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2 นายสวาด      แคล้วกระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายสมาน      ก่ ากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
4 นางศิริขวัญ    บูรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
5 นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   
6 นายพิเชษฐ์    ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   
7 นายอ๊อต       ชุ่มจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   
8 นายพลากร    สินธุวงสานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   
9 นายแปว       จากครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   
10 นางเพ็ญศรี    รัตนอุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   
11 นายบุญส่ง    ฉวยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕   
12 น.ส.ลลิตภัทร เตชะวัชรมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   
13 นายประจักษ์  สารคามครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   
14 นายแสงชัย    เถาะกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
15 นายจันทร์     เอิบผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
16 นายจ าลอง     ฉุนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   
17 นายมานพ      ดาดผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   
18 นายสุริน        จินดาทะเล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   
19 นายสงวน      เงียบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   
20 นางมาลี        ไผครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
21 นายสวั่น        แปรจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
22 นายถวิล       คล้ายจินดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔   
23 นายพั่ว        เปลี่ยนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕   

24 นายสุขสันติ    ซ้อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖   
25 นางปราณี     มิ่มกระโทก เลขานุการสภา อบต. ทุ่งอรุณ   

     



ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสิษฐ์      พงศ์พัชรพร ปลัด อบต. ปฏบิัติหนา้ที่ นายก อบต.ทุ่งอรุณ   
2 นายธวัชชัย     รัตนธรรม ผู้อ านวนการกองคลัง   
3 นางจิรานุวัฒน์  สง่าแรง หัวหน้าส านักปลัด   
4 นายนพรัตน์     ขันติโชติ นายช่างโยธา ช านาญงาน   
5 นายพงศกร      อินธิยศ นิติกร   
6 น.ส.นุชนาฎ     คงการเรียน เจ้าพนักงานธุรการ   
7 น.ส.สาริสา      เอิบผักแว่น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
     

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณ สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่   ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ เพ่ือพิจารณารับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ จึงขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้ดีทีสุ่ด  

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ โดยการตรวจสอบไปที
ละหน้าพร้อม ๆ กันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธาน ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอแก้
รายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ ๗ ขอแก้ไขค าผิดตรงที่ นายสงวน เป็นผู้กล่าว แต่เขียน
เป็น ผมนายอ๊อด ชุมจังหรีด เปลี่ยนเป็น ผมนายสงวน เงียบกระโทก ครบั 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน 
ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องญัตติด่วนได้ปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ก่อนหน้านี้แล้ว มีมติให้หยุดก่อน ให้รอ

พิจารณาครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 



  ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   ๔.๑.๑ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ แถลงนโยบายงบประมาณประกอบกับ ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

นายพิสิษฐ์ ท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ผมขอแถลงนโยบาย ได้เสนอร่างรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ฉนั้นถือโอกาสนี้ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายด าเนินการในปี ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้  

 ๑.สถานะการคลัง  
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณมีสถานะการเงินดังนี้ 
    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จ านวน ๑๙,๕๒๕,๒๑๘.๑๔ บาท  
    ๑.๑.๒ เงินสะสม   จ านวน   ๑,๙๗๙,๕๘๓.๙๗ บาท  
    ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองสะสม จ านวน ๑๐,๑๔๑,๙๔๙.๗๓ บาท  
    ๑.๑.๔  เงินที่กันไว้ก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ านวน  ไม่มี 
    ๑.๑.๕ รายการที่กันเงินไว้แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมี ๑๐ โครงการเป็นเงิน  
        จ านวน  ๙๖๒,๘๖๔ บาท 
  ๒. การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
   (๑) รายรับจริง ๔๐,๓๒๒,๒๖๑.๗๑ บาท ประกอบด้วย 
  - หมวดภาษ ี     จ านวน   ๓๘,๒๑๕.๗๕  บาท 
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ คา่ใบอนุญาต  จ านวน ๑๕๐,๘๘๓.๕๔  บาท 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน ๑๙๔,๓๒๑.๑๓  บาท 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน        ๗๗,๖๘๔  บาท 
  - หมวดรายได้จากลงทุน          ไม่มี 
  - หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๑๘,๙๘๖,๖๓๔.๑๔ บาท 
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน ๒๑,๘๗๙,๔๑๕  บาท 



   (๒) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค ์จ านวน   ๕๖,๘๖๔  บาท 
   (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๓๕,๗๑๘,๘๒๙.๒๖ บาท ประกอบไปด้วย 
  - งบกลาง      จ านวน ๑๓,๐๘๑,๓๑๔  บาท 
  - งบบุคลากร      จ านวน    ๑๑,๗๘๓,๓๔๖ บาท 
  - งบด าเนินงาน      จ านวน ๔,๒๒๓,๐๘๓.๗๓ บาท 
  - งบลงทุน      จ านวน ๓,๗๙๘,๖๓๗,๖๐ บาท 
  - งบรายจ่ายอื่น         ไม่มี 
   (๔) รายจ่ายอื่นท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ านวน  ๕๖,๘๑๔ บาท 
   (๕) รายจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน    ๘,๒๖๘,๘๐๐ บาท 
   (๖) รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    ๒,๙๘๘,๐๐๐ บาท 
   (๗) รายจ่ายจากเงินกู้       ไม่มี 
   ๒.๑ รายรับ 
 รายได้ที่จัดเก็บเอง ประมาณการปี ๒๕๖๔ ไว้ จ านวน  ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  - หมวดภาษ ี      
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ คา่ใบอนุญาต   
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        
  - หมวดรายได้จากลงทุน           
  - หมวดภาษีจัดสรร      
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
  ผมขออนุญาตอแถลงนโยบายเพียงเท่านี้ครับ  
 

   (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งอรุณ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ตามเอกสาร 

   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

- ทุกโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- อยู่ในอ านาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พรบ.กระจายอ านาจและ
ภารกิจถ่ายโอน 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ตามที่ทางสภาฯได้แจกส าเนาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ท่านไปตรวจสอบ
ก่อนแล้ว มีท่านใดที่จะขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รับหลักการ ๒๒ เสียง 
 ไม่รับหลักการ     - เสียง 
 งดออกเสียง   ๑ เสียง 



 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ คน) 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เริ่มการประชุม 
 

ประธานสภาฯ ๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ
  ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ ประเด็นหารือ  
๑. ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดให้
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๗ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๗ คน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตตคิรับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอเสนอ
ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คนครับ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอเสนอ
ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คนครบั 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนด
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คน 

มติที่ประชุม ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คน 
 

๒. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรองกรรมการแปรญัตติ  และพิจารณา
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ การได้มาซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้สมาชิกสภาฯ จ านวน 
๑ ท่านเสนอชื่อ และมีสมาชิกสภาฯ ๒ ท่าน เป็นผู้รับรอง เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ
ชื่อกรรมการแปรญัตติครับ  

นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน 
ขอเสนอนายบุญเลิศ ชุมกระโทก ครับ 

 ผู้รับรอง ๑. นายสงวน   เงียบกระโทก 
    ๒. นายจันทร์   เอิบผักแว่น 
นายอ๊อด เรียนท่านประธานฯ ผมนายอ๊อด ชุ่มจังหรีด สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอเสนอ  

นายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก 
    ๒. นายจ าลอง   ฉุนกระโทก 



นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ ชุมกระโทก  สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอเสนอ
นายอ๊อด ชุ่มจังหรีด ครับ 

 ผู้รับรอง ๑. นายพลากร  สินธุวงสานนท์ 
    ๒. นางเพ็ญศรี  รัตนอุไร 
นายพิเชษฐ์ เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอเสนอ

นายสุริน จินดาทะเล ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเลิศ ชุมกระโทก   
    ๒. นายมานพ   ดาดผักแว่น 
นายพลากร เรียนท่านประธานฯ ผมนายพลากร สินธุวงสานนท์ สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอ

เสนอนายสมาน กล่ ากระโทก ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายบุญเลิศ ชุมกระโทก   
    ๒. นางสาวลลิตภัทร  เตชะวัชรมงคล 
นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก ขอ

เสนอนายสงวน เงียบกระโทก ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก 
    ๒.  นายจ าลอง ฉุนกระโทก  
นายสมาน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสมาน กล่ ากระโทก สมาชิกหมู่ ๑ บ้านปอพราน ขอเสนอ

นางสาวลลิตภัทร เตชะวัชรมงคล ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นางเพ็ญศรึ  รัตนอุไร 
    ๒.  นางศิริขวัญ บูรัมย์ 
ประธานสภาฯ ตอนนี้กรรมการแปรญัตติ ครบ ๗ คน แล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม

หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ประธานสภาฯ ในการยื่นเสนอค าแปรญัตติก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
และวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น จากนั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้ง ๗ คน ต้องมาประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสถานที่ใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ และ
ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่เสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และผมขอนัดประชุมสภาฯ สมัย ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ โดยแตกตัวสุภาพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ขอเชิญได้ เชิญท่านรองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่

ประธานสภาฯ ครบัพอดีติดภาระกิจ 
รองประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญเสนอไดค้รับ 
นายพิเชษฐ์  เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ

เสนอเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณประโยชน์บ้านโกรกน้ าใสเสียมา ๒ สัปดาห์แล้วยัง
ไม่มีการแก้ไข สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ทราบว่ารถน้ าเอนกประสงค์เสีย ขอให้รีบ
ด าเนินการซ่อมด้วยครับ 

นายอ๊อด เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายอ๊อด ชุ่มจังหรีด สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอเสนอ
เรื่องไฟฟ้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณเสีย ๑ แถว รบกวนให้ช่าง
ไฟฟ้าซอ่มด้วยครับ 

รองประธานสภาฯ ครับในเรื่องไฟฟ้า รบกวนฝากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ช่วยดูแลด้วยครับ 

นายพิเชษฐ์  เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ
เสนอเรื่องศึกษาดูงานครับ ถ้ามีโครงการศึกษาดูงานขอให้ปรึกษาสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ก่อนครับว่าจะไปที่ใหน อย่างไร เพราะตอนนี้ทางสมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการเลือกที่ศึกษา
ดูงานเลย 

นายพิเชษฐ์  เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ
สอบถามเรื่องขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านโกรกน้ าใส งบประมาณของจังหวัดครับ ว่าจะมา
เจาะได้วันใหนครับ เห็นเงียบๆไป 

นายนพรัตน์  เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายนพรัตน์ ขันติโชติ นายช่างโยธา เรื่องขุดเจาะน้ าบาดาล
เดี๋ยวผมจะประสานกับนายพิเศษศักดิ์ ศรีล าไย ปลัดอ าเภอโชคชัย ผู้ประสานงานโครงการ
ดังกล่าวกับจังหวัดดูว่าโครงการถงึใหนแล้ว 

นายสุริน เรียนท่านรองประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอ
สอบถามเรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าที่สาธารณะ ตลาดชุมชน ไม่ทราบว่าได้ด าเนินถึงใหนแล้ว
ครบั 

นายพสิิษฐ์ ท่านรองประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจงเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าที่
สาธารณะ ตลาดชุมชน ครับ ทาง อบต.ทุ่งอรุณ ได้อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปแล้ว
ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าบอกว่าถ้าติดตั้งแล้วไม่มีคนเฝ้า มีโอกาสหายแน่นอน ก็
เลยน าหม้อแปลงไฟฟ้ามาเก็บรักษาไว้ที่ ส านักงาน อบต.ทุ่งอรุณ ก่อนถ้าพร้อมแล้วจะ
ติดต่อให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งให้ครับ เรื่องศึกษาดูงานตอนนี้ติดสถานการณ์
โควิด ๑๙ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางรัฐบาลมีการผ่อนปรนมากน้อยแค่ใหนครับ ส่วนเรื่อง
ของไฟฟ้าเสีย เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการด าเนินการแก้ไขต่อไปครับ  

นายพ่ัว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก เรื่อง
การติดหม้อแปลงไฟฟ้าที่สาธารณะ ตลาดชุมชน ตั้งแต่ขุดสระเก็บน้ า ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่
แรกว่าจะเอาตลาดไปตั้งในจุดนั้น คงไม่มีใครน าสินค้าไปวางขาย ณ จุดนั้น อีกทั้งสระเก็บ
น้ า ตั้งแต่ขุดมาไม่มีน้ าไหลเข้า การติดหม้อแปลงไฟฟ้าถ้าจะติดตั้งจริงควรติดตั้งกล้องวงจร
ปิดด้วย เพ่ือป้องกันการขโมยด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 



รองประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่ ขอเชิญเสนอได้  
         เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง 

อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา    16.00  น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)    ปราณี  มิ่มกระโทก      ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางปราณี  มิ่มกระโทก ) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
 
  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่   
๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องแล้ว 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     .......แปว จากครบุรี........         (ลงชื่อ) ........บุญเลิศ   ชมุกระโทก........ 
            ( นายแปว จากครบุรี )           ( นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก ) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..........สรุิน  จินดาทะเล........... 
       ( นายสุริน  จินดาทะเล ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

ทราบ   (ลงชื่อ) ........นายชัยณรงค์  ชุบกระโทก........ 
( นายชัยณรงค์  ชุบกระโทก ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ     
      


