
การประชุมประจ าเดือนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ครั้งที่  6 / 2565 

วันพุธ ที ่ 5 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

--------------------------------------- 
 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางพยุง        บุญจุ้ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายบุญทอด   ช านาญ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

3. นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.1 

4. นางสาวพรพรรณ   บางตะกูล สมาชิกสภา อบต. ม.2 

5. นายบัวลอย   จันทร์โสธร สมาชิกสภา อบต. ม.3 

6. นางสาวมาลิน ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 

7. นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 

8. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิกสภา อบต. ม.7 

9. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิกสภา อบต. ม.8 

10. นายชู   เพชรพันธ์  สมาชิกสภา อบต. ม.9  

11. นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง สมาชิกสภา อบต.  ม.10 

12. นายสุชาติ   วงศ์สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 

13. นายสุรชัย  แหยมดอนไพร สมาชิกสภา อบต. ม.12 

14. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.13 

15. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.14 

16. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิกสภา อบต. ม.16 

17. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิกสภา อบต. ม.17 

18. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิกสภา อบต. ม.18 

19. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิกสภา อบต. ม.19 

20. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภา อบต. 

./ ผู้เข้าร่วมประชุม .................. 



-2- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายสมคิด  บุษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. นายช านาญ  กุลศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายประมวล บุญจุ้ย เลขานุการนายก อบต. 

5. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. ร.ต.ท.ทองสุข นิยมกิจ หน.สายตรวจทุ่งใหญ่ 

7. ร.ต.ต.วโิรจน ์ พรหมอยู่ หน.สายตรวจบึงบ้าน 

8. นางสุพรรษา พลับจุ้ย นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

    

    

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
- เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความ

พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในห้องประชุม จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จุดเทียน ธูป พร้อมกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัย จบแล้ว      เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ   

- เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดต่อไป 

 
ประธานสภาฯ    - ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอสรุปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

ทุ่งใหญ่ ที่มาประชุมวันนี้ครบทั้งหมด 19 คน   
   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      1. 1. เรื่องนโยบาย,หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ / เรื่องผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอ 

      - รายละเอียดขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง  
  
เลขานุการสภาฯ    - ข้อราชการจากประทรวงมหาดไทย  -ไม่มี 

- ข้อราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ไม่มี  
- ข้อราชการหรือผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอโพธิ์

ประทับช้าง ขอเชิญทางรองช านาญ  กุลศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ชี้แจง
ต่อที่ประชุมต่อไป 

 
นายช านาญ กุลศรี    - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สรุปเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ส าคัญๆ ดังนี้  
(รองนายก อบต. )    1. เรื่องการรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 

2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ( อบต.ทุ่งใหญ่ 
เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ) 

2. เรื่องการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จังหวัดพิจิตร ประจ าปี 2565 ช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 ประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง ชักคะเย่อ เดินวิ่ง
เพ่ือสุขภาพ  รายละเอียดคงมีการประสานงานอีกครั้งหนึ่ง 

3. เรื่องการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยในพ้ืนที่ ซึ่งนายอ าเภอได้สอบถามแนวทาง  
ในการเตรียมพร้อมของต าบลทุ่งใหญ่ ชี้แจงว่าได้มีการขุดลอกคันดินกั้นไว้แล้ว  ในปัจจุบันก็เลย
มีผลกระทบเล็กน้อย  

4. เรื่องข้อมูลผู้ติดยาเสพติดต าบลทุ่งใหญ่ มีจ านวน 13 ราย อยู่ระหว่างบ าบัดรักษา 
7 ราย บ าบัดครบ 2 ราย และออกนอกพ้ืนที่ 4 ราย  

5. เรื่องการส ารวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ เพ่ือกรณีใช้ประโยชน์ทางราชการ กรณีที่
สิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่างๆไม่ใช้งาน  

/ 6. เรื่องการจัดงาน…………. 
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6. เรื่องการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 2565 ภายใต้แนวคิด     

90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน (ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น)  และรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของส านักงานพัฒนาชุมชน  

7. เรื่องประมงอ าเภอแจ้งเรื่องการมีเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ถ้ามีครอบครองให้
ใช้ท าการประมงเฉพาะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่ไม่ติดกับแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่
ตนเองมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น  

8. เรื่องการเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ ประจ าปี  2566 ชายไทยที่มีอายุ               
18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ตั้งแต่
วันที่ 29 มกราคม 2566  

9. เรื่องธนาคาร ธกส. มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ส่งดีมีคืน คือลดต้น
ลดดอก หรือกรณีที่ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้ก็จะลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 50 

10. ส านักงานการเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียน
กรณีเกิดอุทกภัยพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  

 
ประธานสภาฯ      1.2. เรื่องการโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ่    
1. นายประสิทธิ์ กาศเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง           

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
2. นายวิชาญ  ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ     

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  โอกาสนี้ขอเชิญทางปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล และผู้อ านวยการกองช่าง ได้กล่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ท างานที่นี่ 
 
ปลัดองค์การบริหาร    - กล่าวถึงความรู้สึกรักและผูกพันกับที่นี่ แม้ว่าการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ใหม่ ก็ยัง   
ส่วนต าบล   คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาท างานที่นี่อีก ตลอดเวลา 1ปี 8 เดือน ถือว่ายังเป็นการเริ่มต้นของ 

การท างาน เริ่มการวางระบบ เริ่มศึกษาข้อมูลพ้ืนที่เท่านั้นเอง แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามี
โอกาสได้กลับมาก็จะกลับมาอย่างแน่นอน   

 
ผู้อ านวยการกองช่าง   - การย้ายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ในการท างาน เนื่องจากมาท างาน

ที่นี่ก็ประมาณ 7-8 ปี แต่ก็ไม่ห่วงกังวลอะไรเนื่องจากบุคลากรเรามีการท างานอย่างเป็นระบบ 
และมีความลงตัวทุกอย่าง ขอบคุณส าหรับทุกอย่างที่เคยได้ร่วมงานกันมา  

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ     - การประชุมสภาฯ ครั้งที่  /2565  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2565   
 
มติที่ประชุม     - ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ  มติรับรองการประชุม  
 

/ ระเบียบวาระท่ี 3………… 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาฯ     3.1 การร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565  ณ หอประชุมอ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง   

3.2 การร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสักการะเนื่องในวันปิย
มหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   

3.3 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  

3.4 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     3.5 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจ าปี 2565 
     3.6 รูปแบบ กลวิธี และภัยของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ      4.1 พิจารณาก าหนดกิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดโครงการประเพณี       

ลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 
 

ประธานสภาฯ    - จากการประชุมครั้งที่แล้ว ก าหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง             
ปี 2565 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ) ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการประกวดนางนพมาศ โดยให้หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ส่งประกวด       
นางนพมาศ จ านวน 1 คน  ยกเว้น หมู่บ้านเจ้าภาพหรือหมู่บ้านที่ไปจัดงานไม่ต้องรวมกับ     
หมู่อ่ืน ให้ส่งประกวด 1 คน 

     2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ คือช่วงอายุระหว่าง 14 – 18 ปี   
3. หมู่บ้านที่ต้องร่วมกันในการส่งประกวดนางนพมาศ ได้แก่  หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 11 /    

หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 16 /หมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 14 /หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 15 /หมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 18 /หมู่
ที่ 7 กับหมู่ท่ี 17 /หมู่ที่ 8  กับหมู่ที่ 19 /หมู่ที่ 9 กับหมู่ท่ี 10 /หมู่ที่ 12 กับหมู่ท่ี 13  และ
หมู่ที่ 2   

- ส่วนหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ และเงินรางวัลต่างๆ รายละเอียดขอเชิญ
ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ชี้แจง  

 

นักวิชาการศึกษา   - ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจ าปี 2565 ในวันที่  8  พฤศจิกายน      
ช านาญการ    พ.ศ. 2565 ณ วัดทุ่งประพาส ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร ด าเนินการ 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
1. มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านในต าบลทุ่งใหญ่ 
2. มีอายุ 15 - 18  ปี บริบูรณ์นับถึงวันประกวด  
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
/ การสมัครเข้าประกวด............ 
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การสมัครเข้าประกวด  
1. ให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวด  ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ 
2. ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2565 – วันที่  4  

พฤศจิกายน  2565  ในวันและเวลาราชการ 
หลักฐานในการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  2  ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  2  ชุด  
3. ภาพถ่ายเต็มตัว สี  ขนาด  4 x 6  นิ้ว  2  ภาพ  
สถานที่ประกวด  
เวทีประกวดนางนพมาศ  ณ วัดทุ่งประพาส  ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
จังหวัดพิจิตร 
ก าหนดการประกวด  
วันจันทร์ที่  8  พฤศจิกายน  2562   เวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป 
การแต่งกายในการประกวด  
1.   ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายชุดไทย 
2.  การเสริมสวยจะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว  ฝ่ายการประกวด 
อนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้าไปในบริเวณหลังเวทีการประกวดได้เพียง 1 คน  
การตัดสิน  
1. การตัดสินการประกวดโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  3  ท่าน 
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  
3. การตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- การตัดสินนางนพมาศ ตัดสินจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด  
- ต าแหน่งขวัญใจประชาชน  ตัดสินจากจ านวนเงินจากการขายกระทงและ

พวงมาลัย  
หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
๑.  ความสวยงาม สัดส่วน รปูร่าง หน้าตา การแต่งกาย  40  คะแนน  
๒.  บุคลิกภาพ การแนะน าตัว และท่าทางการเดิน    20  คะแนน  
3.  ไหวพริบปฏิภาณในการตอบค าถาม     20  คะแนน  
4.  การแสดงความสามารถพิเศษ     20  คะแนน 

รวม      100  คะแนน 
รางวัลส าหรับผู้ได้รับต าแหน่งนางนพมาศ ประจ าปี  2565 
1. ชนะเลิศจะได้รับ  สายสะพาย ถ้วยรางวัล  เงินสด  5,000  บาท  
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล เงินสด  3,000  บาท 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล   เงินสด  2,500  บาท  
4. ขวัญใจประชาชน  จะได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล   เงินสด  3,000  บาท 
5. ส าหรับผู้เข้าประกวด ที่ไมไ่ด้รับรางวัลใดๆเลย) จะได้รับ  เงินสด  1,500  บาท 

/ -7-   ประธานสภาฯ…………. 
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ประธานสภาฯ       - ในส่วนของการประกวดนางนพมาศนั้น กรณีใครที่เคยได้รางวัลชนะเลิศมาก็จะขอ

สงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าประกวดอีก ยกเว้นที่เคยได้รองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 – 3     
    - ส่วนเรื่องกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม ก็ของดไว้ก่อน  
 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ      - เชิญร่วมงานเลี้ยงส่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการกองช่าง ใน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความอนุเคราะห์เรื่อง
อาหาร ส่วนน้ าดื่มต่างๆก็อยากจะขอรับการสนับสนุนท่านสมาชิกทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน 

 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์    - เสนอการประชุมประจ าเดือนถัดไป เดิมก าหนดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เกรงว่า
(สมาชิก อบต.ม. 11)  จะกระทบต่อการจัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง เห็นควรเลื่อนเข้ามาให้ไวกว่าเดิม คือวันที่  

4 พฤศจิกายน 2565  
นายเสงี่ยม  เรเรือง   - ขอเร่งรัดการด าเนินการโครงการถนนลูกรังซึ่งช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ตกแล้ว น้ าก็ลดลงแล้ว
(สมาชิก อบต.ม. 1) ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เกรงว่าจะมีพายุเข้ามาอีก  
 

ร.ต.ท.ทองสุข นิยมกิจ   1. ชี้แจงเรื่องทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงในจังหวัดได้ก าชับให้ดูแลเรื่องการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้างเราที่เกิดขึ้นบ่อย และให้ด าเนินการมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิด แต่ก็เสนอความเห็นไปว่าการที่เกิดสาเหตุอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั้นมันเป็นสาเหตุจาก      
ผู้ขับขี่เอง สภาพยานพาหนะ สภาพถนน ซึ่งมันนอกเหนือจากการควบคุม  

2. เรื่องการโจรกรรมทรัพย์สินในพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ ก็อยากให้ผู้น าหมู่บ้าน และทุกคน
ช่วยสังเกตคนแปลกหน้าเข้าออกพ้ืนที่ คอยสังเกตป้ายทะเบียนรถ ลักษณะสี และการบรรทุก
สิ่งของต่างๆ ที่อาจจะขโมยมา ให้รีบแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเป็นข้อมูลด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวนต่อไป 

นายบุญทอด  ช านาญ   - เรื่องการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้อย เนื่องจากปัจจุบันนี้
(สมาชิก อบต.ม. 5)  เราขอพ่วงสายไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้ากับทางโรงเรียนห้วยน้อย และตอนนี้ได้ด าเนินการติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้วจะพ่วงใช้ไฟฟ้าเหมือนเช่นเคยไม่ได้ ดังนั้นขอให้เร่งด าเนินการ
ประสานการไฟฟ้าให้มาติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน 

 

นักวิชาการศึกษา   - เรื่องนี้เคยมีหนังสือแจ้งประสานการไฟฟ้าไปแล้ว และก็ยังไม่มีการแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
ช านาญการ    ใดๆมาเลย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ก็เลยไม่มีเอกสารอ้างอิงในการเบิกจ่าย  
 
นายสุรินทร์  ผูกเรือง   - ปัญหาไฟฟ้ารายทางซึ่งตอนนี้ช ารุดเสียหายหลายจุด ช่วยประสานไปทางหลวงชนบท
(สมาชิก อบต.ม. 14)  เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
 
นายกองค์การบริหาร-   1. ชี้แจงเรื่องการเตรียมตัวพิธีกรในงานประเพณีลอยกระทง ขอให้ติดต่อประสานไว้  
ส่วนต าบล   ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อม  
     2. เรื่องโครงการถนนลูกรังช่วงนี้ก็เร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
    3. เรื่องการเตรียมคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่  

/ -8-  ประธานสภาฯ............ 
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ประธานสภาฯ     - กรณีเรื่องไฟฟ้ารายทางที่ช ารุดไม่ติดนั้น เนื่องจากช่างของทางหลวงชนบทนั้นมีกัน

แค่ 2 – 3 คน และต้องดูแลทั้งจังหวัด ก็อาจจะล่าช้าในการเข้ามาด าเนินการแก้ไขก็ขอให้      
รอหน่อย  

 
ที่ประชุม    - รับทราบ ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  
ประธาน   - กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารฯ ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ทุกท่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมประชุม และการประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป คือ
วันที่ 5  ตุลาคม 2565  และขอปิดการประชุม   

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  

     
(ลงชื่อ)      ผู้จดรายงานการประชุม  

               (นายประสิทธิ์  กาศเกษม) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                                  ( นางพยุง   บุญจุ้ย ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิ์  กาศเกษม

พยุง  บุญจุ้ย


