
 
รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

สมัยที่  3  ครั้งที่  3/25๖๔ 
วันศุกร์ที่  ๒0  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม   ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1  นายอาทิตย์  สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2  นายเภา  อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
3  นายถวัลย์   เทพนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
4  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 ๕. นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

1 นายพงษ์ สินสวัสดิ ์ ประธานสภา อบต. 
2 นายประสิทธิ์ อยากดี สมาชิกสภา อบต. 
3 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์     เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
6 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
๗ นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
8 นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
9 นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 

10 นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 
11 นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 
12 นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
13 นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 
14 นายสุพจน์  ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 
15 นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 

16 นายบุญวิจิต คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 

17 นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
18 นางวรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา อบต. 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
       
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา  วันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี 256๔  
ประธานสภา ฯ  เพ่ือลงมติในวาระท่ี  3  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๕ จึง 
   ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่  2  / 256๔ วันพุธที่ 1๘ สิงหาคม
   256๔ 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3  
ประธานสภา ฯ ครั ้งที ่ 2  / 256๔  วันพุธที ่ 1๘  สิงหาคม 256๔  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 256๔ วันพุธที่ 1๘ สิงหาคม 
256๔  ขอเชิญเสนอได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 / 
256๔  วันพุธที่ 1๘  สิงหาคม  256๔  โดยลงมติเห็นชอบเสียงเอกฉันท์  ไม่มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาแต่อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายพงษ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตต ิ
ประธานสภา ฯ 
    
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๕ ในวาระท่ี 3   
นายพงษ์  ฯ                 วันนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
                                พ.ศ.  25๖๕ 
ประธานสภา  ฯ             ในวาระท่ี  3  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณามา  2  วาระแล้ว  เมื่อประธานถามมติท่ี 
                                ประชุมสภาขอให้สมาชิกสภา ฯ  ได้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือลงมติต่อไป 

     มติที่ประชุม                ที่ประชุมสภาได้พิจารณาแล้ว  ในวาระที่  3  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕   ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕  จำนวน  ๑7  เสียง  ไม่มีการคัดค้านหรืองด
ออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายพงษ์ ฯ  ไม่มีผู้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องนำเรียนที่ประชุมสภาหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญเสนอได้  ขอเชิญ นายอาทิตย์  สนิทบุญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
   ชี้แจงข้อราชการที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
นายอาทิตย์ ฯ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายกอบต.ชีวาน 
นายก.อบต.ชีวาน  มีข้อราชการที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบดังนี้ 
 



3 
 

1. ต้องขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาได้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 
ไปด้วยความเรียบร้อย 

2. โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไปครบแล้วทุกโครงการอยู่ระหว่าง
การดำเนินการจำนวน 6 โครงการ จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ 

3. โครงการที่หน่วยงานอ่ืนได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการในพ้ืนที่มีจำนวน 3 โครงการ
ดังนี้ 
3.1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน งบประมาณ 

พ.ศ. 2564  จำนวน 2,500,000  บาท 
3.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายบ้านซาด บ้านกระถิน  ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  9,300,000  บาท 
3.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล  สายบ้านดอนเขว้า - บ้านหมัน  ระยะทาง 800 เมตร 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
4. เรื่อง สถานการณ์โรคโควิด – 19   รอบ4  ระบาดในประเทศไทยสายพันธุ์อินเดีย 

 ( เดต้า )  เดือนสิงหาคม  2564  จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย   989,859  มี
ผู้เสียชีวิตจำนวน  8,492  ราย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา  15,914  ราย มี
ผู้เสียชีวิต จำนวน  116  ราย  ผู้ติดเชื้อในอำเภอพิมาย   525  ราย มีผู้เสียชวีิตจำนวน 
2  คน และผู้ติดเชื้อทั่วโลก  209,963,660  ล้านคน และเสียชีวิต  4,403,038 ราย  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ขอให้ทุกท่านได้ระวังและป้องกันตนเองด้วยปฏิบัติ
ตนตามหลักการของการป้องกันโรค สวมแมส  กินร้อน ช้อนตนเอง  ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไป
ในสถานที่แออัดหรืออโคจร ซึ่งสถานการณ์ในตำบลชีวาน  อบต.ชีวานได้ดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยที่วัดบ้านหมัน  ติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรการของสาธารณสุขอำเภอในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาตลอดเวลา ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปจำนวนมาก ในการ
จัดตั้งศูนย์และจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ถูกักตัวตามหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนมาก จึงขอแจ้งให้สภา
ได้รับทราบ 

นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นายอาทิตย์ สนิทบุญ ได้ชี้แจงข้อราชการให้ที่ประชุมสภาได้รับ 
ประธานสภา ฯ ทราบต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้ง ต่อไปขอเชิญรองนายก นายถวัลย์ เทพนอก ชี้แจง

เรื่องอ่ืน ๆ ให้สภาได้รับทราบ 
นายถวัลย์ ฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายถวัลย์ เทพนอก รองนายก.อบต 
รองนายก ฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาได้รับทราบ ดังนี้ 

1. สถานการณ์ภัยแล้งในตำบลชีวาน เกี่ยวกับนาข้าวของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ได้เกิดฝนทิ้ง
ช่วง ทำให้ข้าวในนาของเกษตรได้รับทราบความเสียหาย  ทางราชการไดจ้ัดทำฝนเทียม
ในอำเภอพิมายและชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์แจ้งให้ทราบว่าที่ไม่สามารถปล่อยน้ำไปให้
เกษตรกรใช้หล่อเลี้ยงข้าวได้ เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีไม่เพียงพอจะดำเนินการ 

2. การซ่อมแซมถนนสายบ้านซาด - บ้านกระถิน ที่เกิดความชำรุด เสียหาย ทาง อบต.ชีวาน
ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางไปแล้ว แต่ยังมีความชำรุดเสียหายเหลืออยู่ และได้มี
หลวงพ่อพระครู เจ้าอาวาสวัดบ้านซาด  ท่านนายก  รองนายก เลขานุการนายก
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกและชาวบ้านบางส่วนได้ช่วยกันซ่อมแซมเกิดเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน  วัด  อบต. ผู้สัญจรไปมาได้สอบถามและบริจาคสิ่งของให้กับหลวงพ่อทำให้
เกิดกระแสโซเซียลว่า ถนนพระทำ  ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า อบต.ชีวานไม่ได้ดูแลถนน
และไม่ได้ซ่อมแซม ซึ่ง อบต.ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 
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นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา  ท่านรองนายกนายถวัลย์ เทพนอก ได้ชี้แจงเรื่อง น้ำเพื่อการเกษตร 
ประธานสภา ฯ และการซ่อมแซมถนนให้สภาได้รับทราบ ขอขอบคุณต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจง 

เรื่องอ่ืน ๆ ให้สภาได้รับทราบ 
นายมรกฎ ฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้บริหาร ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก 
เลขานุการสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมรกฎ  ประทัพวงศ์      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชีวาน  ซึ่งสภาได้เลือกให้ทำหน้าที่เลขานุการสภาของสภาชุดนี้เมื่อประมาณ 8 ปีมาแล้วและ
จะเกษียนอายุราชการ 60 ปี ในวันที่   30  กันยายน 2564  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
ประธานสภา  ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาสร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านตำบลชีวาน เริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539  ซึ่งผมได้มาบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ปลัด อบต.ชีวาน ได้ร่วมงานกับ
สภา ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม ผู้นำชุมชนและประชาชนทุกคน ในการพัฒนา
ตามแผนงานและการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ถึงแม้งานบางอย่างจะไม่ได้ใช้
งบประมาณของราชการ เช่น การขุดเหมืองส่งน้ำ  การทำถนนซึ่งราษฎรเป็นผู้บริจาคท่ีดินให้
ไม่ต้องเวรคืนเพียงแต่มีงบประมาณเข้ามาดำเนินโครงการให้ราษฎรเท่านั้น   เพ่ือบริการ
ประชาชนให้อยู่ดีกินดี เริ่มจากงบประมาณที่ไม่ถึง หนึ่งแสนบาท จนถึง พ.ศ. 2564 
งบประมาณตามข้อบัญญัติจำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งพัฒนาไปตามฐานะทางการเงินแต่ก็
สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยหน้าตำบลอ่ืน ดูได้จากถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน
และถนนสายหลักในตำบลชีวาน สระน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน เหมืองส่งน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนๆ และของ อบต.เอง  
แต่ก็ยังต้องพัฒนาไปข้างหน้าอีกและก็ต้องบำรุงรักษาของที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้คงอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติต่อไป  ทั้งหมดท้ังมวลเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุก
ภาคส่วนในตำบลชีวานทำให้เกิดขึ้น อาจมีข้อขัดแย้งแต่เราก็ได้แก้ไขได้ดีตลอดมา จึงทำให้ไม่
เกิดปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้ ซึ่งผมคนเดียวทำอะไรไม่ได้มาก หากทุกท่านไม่ร่วมมือใน
การดำเนินการพัฒนาทุกทิศทุกทางตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อราชการ 
ประธานสภา ฯ และสรุปการดำเนินงานในฐานะเลขานุการสภาและในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

ชีวานให้ท่านสมาชิก  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ การดำเนินการพัฒนาทุก
ท่านรู้ดีว่าต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จในส่วน
ของประธานสภาต้องขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ได้ดีตลอดและในฐานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ซึ่งสามารถพัฒนาตำบลชีวานให้อยู่ในสภาพที่เจริญมาก
ในปัจจุบันสมฐานะของตำบลไม่น้อยหน้าตำบลอื่นๆ ในอำเภอพิมาย 

ต่อไปมีสมาชิกท่านใดต้องการนำเรื่องอ่ืน ให้สภาพิจารณาอีก เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ
ต้องขอบขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้บริหารทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ขอขอบคุณอีกครั้ง ขอปิดประชุม  
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 เลิกประชุมเวลา  13.00    น. 
 
 

       ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

  
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
 

ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 
ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจำปี พ.ศ. 256๔   ครั้งที่ 1  / 256๔ 

วันที่         เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 
 
 

       ลงชื่อ 
(  นายพงษ์  สินสวัสดิ์  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
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