- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 30 เมษำยน 2564
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๖
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
สมหมาย ภู่ศิริ
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายอ้านวย ทาระสุข
2
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
3
นายบุญเกิด ฟันอ้น
4
นายธราธร ใจกล้า
5
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
6
นางนันทิกานต์ เครือประดิษฐ์
7
นางสาวกรกนก เครือประดิษฐ์
8
นายเรวัต ตะวังทัน
9
นายศิริชัย บัวจันแดง

ตำแหน่ง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำยมือชื่อ
อ้านวย ทาระสุข
ล้าพวน หลวงเรื่อง
บุญเกิด ฟันอ้น
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
นันทิกานต์ เครือประดิษฐ์
กรกนก เครือประดิษฐ์
เรวัต ตะวังทัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศิริชัย บัวจันแดง

หมำยเหตุ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐0 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีสมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้า บลถ้ าฉลอง ได้ มาครบองค์ ประชุม แล้ ว และได้ ถึ งก้ าหนดเวลานั ด
ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั งที่ 1
ประจ้าปี พ.ศ.2564 แล้ว ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท้าหน้าที่
ด้าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) ขอเชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
“ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕64 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญวันที่ 19 เมษายน 2564 มีก้าหนดระยะเวลา 1๕ วัน จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติที่
เคารพ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564 มีว าระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว
ในโอกาสนีกระผมขอเปิด การประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน สภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้ าบลถ้า ฉลอง สมัย วิ ส ามั ญ
สมัยที่ 1 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ ประชุมมีมติไม่แก้ไขถ้อยค้าหรือข้อความใดๆใน
รายงานการประชุมดังกล่าว ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม

๓
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน จ้านวน 4 รายการ
เป็นเงิน 569,660 บาท
1. โครงการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จุดบริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 304,000 บาท
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และถนน กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1
จ้านวนเงิน 300,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน กองช่าง ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงินจ้านวน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 304,100 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
2. โครงการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จุดบริเวณบ้าน
นายสมจิตร รอดทัพ หมู่ที่ 1 จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 190,100 บาท
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ย วกับ การศึกษา กองการศึ กษาฯ ประเภทเงิน เดือนพนัก งาน เป็น เงิ นจ้านวน
190,100 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงิ นงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

๔
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
3. โครงการจัดซือถังกรองน้า (ถังเหล็ก) ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร
จ้านวน 1 ถัง เป็นเงิน 40,000 บาท
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ย วกับ การศึกษา กองการศึ กษาฯ ประเภทเงิน เดือนพนัก งาน เป็น เงินจ้านวน
40,000 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ครับ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่ มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
ดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
4. โครงการจั ด ซื อเครื่ อ งสู บ น้ า แบบหอยโข่ ง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า จ้ า นวน 2
เครื่องๆละ 17,780 บาท รวมเป็นเงิน 35,560 บาท
คุณลักษณะเฉพาะดังนี
- เป็นเครื่องสูบน้าขนาด 5 แรงม้า
- ขนาดท่อส่งและท่อสูบ 2 นิว
- สูบน้าได้ 200 – 500 ลิตรต่อนาที
- ระยะส่ง 41.2 – 18.2 เมตร
โดยขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการพาณิช ย์ งานกิจการประปา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซือเครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที เป็นเงินจ้านวน 35,560 บาท
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีก็เวลา 12.00 น. แล้ว ผมขอพักการประชุมช่วงเช้านีไว้ก่อนนะ
ครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอพักการประชุมและขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักประชุมเวลา 12.05 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
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เลขานุการสภาฯ
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ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานฯ บัดนีสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วและถึงก้าหนดนัด
ประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญท่านท้าหน้ าที่ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ
ผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาของ อบต.ถ้าฉลอง
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้าฉลอง ได้รับแจ้งแนวทางการจัดท้าแผนพัฒ นา
การศึ ก ษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จาก
กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ข้อ 2 แนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2566 – 2570) ข้อ 2.1 2)ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศใช้แผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว ซึ่ ง
แนวทางการแต่งตังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ทิ ศ ทางที่
สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาการศึกษาของชาติและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้ องถิ่นได้อ ย่า ง
แท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการดังนี
1. แต่งตังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
น้อยประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(4) ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง/ส่วนฯ/ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด กรรมการ
ทุกแห่ง
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
กรรมการ
เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี)
(8) ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ
กรรมการและ
เลขานุการ
รองประธานกรรมการ
2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
3. ให้จ้านวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้อ งมี
จ้านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทังหมด
4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี
5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ้านาจหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และติ ด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีอ้านาจ
หน้าที่ดังนี
1. ก้ าหนดนโยบายด้า นการศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง
3. จัดล้าดับความส้าคัญโครงการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อส่งให้ส้านักปลัด/กองการศึกษาฯ พิจารณาด้าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองต่อไป
4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง
การด้าเนินการในวันนีเป็นการให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้พิจารณา
แต่งตังคณะกรรมการการศึกษาตาม (6) ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแนวทางมิได้
ก้าหนดจ้านวนกรรมการครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก้าหนดจ้านวนผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครับ
ดิฉันขอเสนอให้ก้าหนด จ้านวน 2 คน ค่ะ

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับ
สอง...นั บ สาม เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการ
การศึกษาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 2 คน
ในล้าดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1
ครับ
นางวีณา ศรีดารา
ดิฉันขอเสนอชื่อ นางล้าพวน หลวงเรื่องค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับ
สอง... นับสาม เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางล้าพวน หลวงเรื่อง เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 นะครับ
ประธานสภาฯ
การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอชื่อนางทิม เรือนอินทร์ค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ
นับ หนึ่ ง... นั บสอง...นับสาม ครับ เป็นอันว่านางทิม เรือนอินทร์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 นะครับ
ประธานสภาฯ
สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง จ้านวน 2 คน ดังนี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 นางล้าพวน หลวงเรื่อง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 นางทิม เรือนอินทร์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
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เรื่องอื่น ๆ
ขอประชาสั ม พันธ์เรื่ องโรคโควิด 2019 ขอให้ ทุกท่ านได้ป ฏิบัติม าตรการที่ทาง
จังหวัดก้าหนด และขอให้ตระหนักและให้ความส้าคัญในการป้องกันโรค แต่อย่าตื่น
ตระหนก เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือไม่ เพราะการติดโรคปัจจุบันเป็นการติด
จากคนในครอบครัวที่มีการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายก อบต.ถ้าฉลอง
การเปลี่ยนท่อประปา ขณะนีให้ทางช่างโยธาส้ารวจแนวเขตอยู่ครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่
๑ ประจ้ าปี พ.ศ.2564 ในวันนีได้ด้าเนินการมาถึง เวลาอันสมควรแล้ ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการ
ประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รบั รองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

