
บนับันทึกรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๒๒ คน 
ลา ๓ คน  ประธานสภา 
นายวินิจ  ก าทองดี 
นายสีส าเนียง  ก าทองดี 
ขาด  นายสฤษดิ ์ อ่ิมวงศ์ 
 เมือ่สมาชิกครบองค์ประชุมนายทองปานพรมเลิศ เลขาสภาได้เชิญนายเชียงคาน   ปัสสาค ารองประธานสภาฯขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน นายเชียงคาน   ปัสสาค ามาได้กล่าวตอนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม

วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวาระ
แจ้งให้ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

ประธานสภา ผมขอแจ้งระเบียบในการประชุมในวันนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  
ระเบียบวาระท่ี  ๔เรื่องพิจารณาเพ่ือทราบถือปฏิบัติ 

๔.๑  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔.๒ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการธรรมมาภิบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธาน   ผมขอแจ้งเรื่องที่ประธานสภา ได้ขอลาเนื่องติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ท่านจึงได้
มอบหมายให้กระผมท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน 

ประธาน    เชิญนายก อบต. แจ้งให้ทราบ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมพันจ่าอากาศเอกธีระวุฒิ  บูคะธรรม  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ในวาระแจ้งให้ทราบ ผมขอแจ้งเรื่อง ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขออนุญาต ตัดต้นไม้ยูคาเพ่ือน าไปใช้ท ารั้วศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เรื่องที่สอง  เรื่องเก่ียวกับการการเกษตรได้ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตเกี่ยวข้าวได้  ๖๓ กระสอบ
ได้น าข้าวไปขายได้  ๑๒,๐๐๐ บาท ยังเหลือเก็บไว้ท าพันธุ์  ๑๕  กระสอบและข้าว  กข.อีก  
 
   ๒ 
๔  กระสอบได้น าเข้าเป็นรายได้ของ  อบต.  ส่วนรายละเอียดคราวหน้าจะให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
รายละเอียดให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านผู้น าชุมชนที่ได้เข้าร่วมงาประเพณีการแข่งขันเรือพายประจ าปี 
ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา 



เรื่องต่อไปตอนนี้ทาง  อบต.ได้ท าการท าสัญญาจ้างลงหินลูกรัง หมู่ที่  ๑, ๑๒,  ๑๓ , ๑๔,   
๗,   ๘,   ๙,บ่อขยะ ก าลังก าหนดราคากลาง  งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐  บาท  
ตอนนี้โครงการที่ก าลังท า ถนนคอนกรีตเส้นปากโนตขนาดกว้าง ๖ ยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๒๐
เชนติเมตรงบประมาณ  ๔๗๓,๗๐๐  บาท คสล.บ้านท่างามกว้าง ๖ เมตรยาว ๘๕ เมตรหน้า
๒๐ เชนติเมตร งบประมาณ  ๒๘๖,๙๐๐ บาท  ท่อสามแถวปากกุดโง้งงบประมาณ         
๓๒๐,๖๐๐บาท   
งบช่วยเหลือประสพภัยกรณีฉุกเฉินเป็นงบกลางงบส ารองจ่ายที่ขอทางจังหวัดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๓, ๕  ๑๔,  ๔ ๑๕,,  ๑๖ ทั้งหมดขอไป ห้าล้านบาททางจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเองอีกโครงการที่ขอไปขุดลอกหนองเบน ขุดลอกห้วยแดงบ้านนาถ่อน  ขุดลอก
ห้วยหวายบ้านบึงบูรพา ขุดลอกหนองหลวงบ้านเพียใต้ ขุดลอกห้วยปากนกเป้าบ้านท่าสาวเอ้ 
เรื่องต่อไปขอความร่วมมือในการรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่  ๑๐ ในวันที ่ ๒๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒    ตามค าสั่งหนังสือ ที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒   ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เพียงแค่นี้ 

ประธาน   ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว 
ประธาน   เชิญเลขาสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ท่าน

นายก    ท่านปลัดผมนายทองปาน  พรมเลิศ สมาชิกหมู่ที่ ๗  ท าหน้าที่เลขาสภา ผมขออ่าน
บันทึกรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓   ประจ าปี ในวันที่  ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๒ 

เลขาสภา ได้อ่านบันทึกการประชุมตั้งแต่ต้น จนจบ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  

๒๕๖๒ เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไมมีผมขอมติรับรองการประชุมด้วยการยกมือ 
มติที่ประชุม รับรอง  อย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งหมด 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่มีสมาชิกยื้นกระทู้ 
 
    ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เสนอเพ่ือทราบพิจารณาและปฏิบัติ 

๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประธาน ในการก าหนดสมัยการประชุมสภาอาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๖  มาตรา  ๕๒ ,  ๕๓ 
มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ประชุมสมัยหนึ่งฯ  ให้ก าหนดไม่เกิน  ๑๕ วัน แต่จะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ในการประชุมวันนี้เป็นสมัยสุดท้ายของปี  



 ๒๕๖๒ ในปี พ.ศ  ๒๕๖๓  ท่านสมาชิกจะเอาตัวเดิมหรือจะเปลี่ยนสมัยประชุมใหม่เชิญ
เสนอครับ 

สมาชิกหมูท่ี่  ๓  นางดวงดารา  ใจแน่น ขอเสนอให้เอาตัวเดิมแต่เปลี่ยน  พ.ศ 
คือ  สมัยที่  ๑       เริ่มตั้งแต่    วนัท่ี    ๑-  ๑๕กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๒   วนัท่ี  ๑-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑-๑๕  สิงหาคม     ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๔ วนัท่ี  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ดฉินัวา่เหมาะสมท่ีสดุ 

นายบผุา  จิตชยัศรีผมขอเสนอ 
คือ  สมัยที่  ๑       เริ่มตั้งแต่    วนัท่ี    ๑๕-  ๓๐กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๒   วนัท่ี  ๑๕ –  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑๕-  ๓๐  สิงหาคม     ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๔ วนัท่ี  ๑๕ –  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

นายพิทกัษ ์    ทองน าสมาชิกหมูท่ี่  ๑๖ 
คือ  สมัยที่  ๑       เริ่มตั้งแต่    วนัท่ี    ๑-  ๑๕กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๒   วนัท่ี  ๑-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑-๑๕  สิงหาคม     ๒๕๖๒ 

สมยัท่ี  ๔ วนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน-  ๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 

สาเหตเุน่ืองจากอยูใ่นชว่งฤดทู าการเกษตรอยากปรบัใหเ้หมาะสมในสมยัท่ี  

 
 
 
    ๔ 

ประธาน             มีสมาชิกเสนอ  ๓  ท่านผมขอมตใินการออกเสียงใหอ้อกเสียงดว้ยการยก
มือ ผม ๑.จะขอ      มตท่ีิละคนท่ีเสนอถา้ทา่นเห็นชอบกบัสมาชิกหมูท่ี่  ๓  
ใหค้งเดมิเปล่ียนแต ่ พ.ศ.  ผมขอมติ 

  มตเิห็นชอบ    ๑  เสียง 
 ๒.  ถา้ทา่นเห็นชอบกบัสมาชิกหมท่ีู  ๑๓  ทา่นบผุา  ผมขอมติ 
  มตเิห็นชอบ  ๕  เสียง 
 ๓. ถา้ท่านเห็นชอบกบัทา่นสมาชิกหมท่ีู  ๑๖ ผมขอมติ 
  มตเิห็นชอบ  ๑๐  เสียง 



ประธาน   ผมขอสรุปทา่นสมาชิกเห็นชอบกบัทา่นสมาชิกหมท่ีู  ๑๖ ใหมี้การเปล่ียนแปลงในสมยัท่ี
    ๔ คือเปล่ียนจากวนัท่ี  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เป็น  ๒๕ พฤศจิกายน  -  ๑๐  
  ธนัวาคม  ๒๕๖๓  ท่ี   ประชมุรบัทราบและถือปฏิบตัิ 
      
๔.๒  การคดัเลือกคณะกรรมการธรรมมาภิบาล 

ประธาน   ตามท่ีทางท่านผูบ้ริหารไดมี้หนงัสือเรง่ดว่นน าวาระเสนอเขา้ท่ีประชมุเรื่องการคดัเลือก
 สมาชิกเขา้เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อจะไดป้ระสานงานกบัทางอ าเภอขอใหท้่าน
 สมาชิกไดเ้สนอช่ือเชิญครบั 

  นายบผุา จิตชยัศรี  เสนอนาย สนธยา   เจียมไพเราะ 
  นายพิทกัษ ์ เสนอนายเชียงคาน  ปัสสาค า 
  ท่ีประชมุเห็นดว้ยอยา่งเป็นเอกฉนัท ์ทัง้หมด   
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  ในวาระอ่ืนๆมีทา่นใดจะสอบถามทา่นผูบ้รหิารเชิญครบั 

นายสรุยิา  กองหา สมาชิกหมูท่ี่  ๑๑ บา้นบงึบรูพา อยากสอบถามเก่ียวกบัเรื่องไฟฟ้าไดโ้อน  
  งบประมาณไปหรือยงัตอนนีด้  าเนินการถึงไหนแลว้ 
นายก  อบต.   ไดท้  าการโอนเรียบรอ้ยแลว้ก าลงัจะเขา้ด าเนินการ 
สมาชิกหมท่ีู  ๑๕ เรื่องการขดุลอกผมขอฝากทา่นผูบ้รหิารเรื่องดนิท่ีขดุออกไปอยากใหไ้ปถมท่ีสาธารณะจะ
  ไดเ้กิดประโยชนก์บัชาวบา้น 

นายก  อบต. ทางผูร้บัเหมาจะถมไปทิง้ตามท่ีเราไดก้ าหนดใหใ้นสญัญาครบั 

ประธาน           มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครบั   ถา้ไมมี่ผมขอขอบคณุทา่นสมาชิกทา่นผูบ้รหิารท่ีมาประชมุ
  ในวนันีข้อคณุครบัผมขอปิดการประชมุ    
  ๑๒.๐๐  น 
       (                                ) 

นายทองปาน   พรมเลิศ   ผู้จดบันทึก 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
     

   (                                        ) 
นายชัยรัตน์    ยศทอง     ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ผู้ตรวจบันทึกการประช 
   (                                          ) 
นายบุญชู  ดิษพันล า  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 



 
(                                          ) 

นายกิตติทัต   เข็มเพชร   ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
(                                          ) 
     นายอนุชา   จอมเขียวมา    

  ประธานสภาฯผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


