บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รายนามผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ประธานสภาฯ

หมายเหตุ

๑

นายสมควร ดอกจันทร์

๒

นายทองใบ พิมพา

รองประธานสภาฯ

ทองใบ พิมพา

๓

นางเพ็ญศรี ขันติ

สมาชิก หมู่ที่ ๑

เพ็ญศรี ขันติ

๔

นายอิทธิพัทธ์ ธนวงศ์เวทย์

สมาชิก หมู่ที่ ๑

อิทธิพัทธ์ ธนวงศ์เวทย์

๕

นายศุภณัฏฐ์ เจริญ

สมาชิก หมู่ที่ ๒

ศุภณัฏฐ์ เจริญ

๖

นายสมชาย พงษ์ตานี

สมาชิก หมู่ที่ ๒

สมชาย พงษ์ตานี

๗

นายสัมพันธ์ ด่านศิริชัยสวัสดิ์

สมาชิก หมู่ที่ ๓

สัมพันธ์ ด่านศิริชัยสวัสดิ์

๘

นายกิตติศักดิ์ ปรีชาหาญ

สมาชิก หมู่ที่ ๓

๙

นายประวัติ เพ็ญญะ

สมาชิก หมู่ที่ ๔

ประวัติ เพ็ญญะ

๑๐

นายถนอม ศรีแก้ว

สมาชิก หมู่ที่ ๔

ถนอม ศรีแก้ว

๑๑

นายบรรจง บุญทาสิน

สมาชิก หมู่ที่ ๕

-

๑๒

นายสมบุญ

ฤทธิรชตะ

สมาชิก หมู่ที่ ๖

สมบุญ

ฤทธิรชตะ

๑๓

นายชาญชัย

รุ่งเรือง

สมาชิก หมู่ที่ ๗

ชาญชัย

รุ่งเรือง

๑๔

นายจารัส

สมาชิก หมู่ที่ ๗

จารัส

เลขานุการสภาฯ

กิตติ ยะสาวงษ์

ยาทา

๑๕

นายกิตติ ยะสาวงษ์
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นางณัฐนรี ประกอบกิจ
๒
นายทศพร ธรรมมาลัย
๓
นางกมลทิพย์ ศรีฟ้า
๔
นางธนาภา หมื่นสุนทร
๕
นางปิยะพร ธรรมมาลัย
๖
นางสุภาพร เคียนงาม
๗
นางนุชนาฎ ดวงดี
-ผู้มาประชุม
-ลาป่วย
-ขาด
-ผู้เข้าร่วมประชุม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๒
๒
๗

ตาแหน่ง
รองปลัด ฯ
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสารธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองการศึกษา
คน
คน
คน
คน

สมควร ดอกจันทร์

-

ยาทา

ลายมือชื่อ
ณัฐนรี ประกอบกิจ
ทศพร ธรรมมาลัย
กมลทิพย์ ศรีฟ้า
ธนาภา หมื่นสุนทร
ปิยะพร ธรรมมาลัย
สุภาพร เคียนงาม
นุชนาฎ ดวงดี

หมายเหตุ

/เริ่มการประชุม...

-๒เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อได้เวลานัดหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมจานวน ๑๒ คน นางณัฐนรี ประกอบกิจ
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
รักษาการแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่ เชิญท่านประธานให้ เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียด ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
ครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)
นายสมควร ดอกจันทร์
- ขออนุญาตให้ท่านสมาชิก ฯ เปิดอ่านทีละหน้าครับ
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
ก็จะเป็นการ “รับหลักการ” เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และนัดประชุม
- มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
- สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและ
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณาร่าง “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ เรื่อง
กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
วาระที่ ๒ “การแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ
นายสมควร ดอกจันทร์
- ตามที่ได้ประชุมไปครั้งที่แล้ว ในขั้น “รับหลักการฯ” และเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
แปรญัตติฯ และได้กาหนดวันรับการเสนอขอแปรญัตติฯ ผลเป็นอย่างไรต่อไป
ให้ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติอ่านคาแถลงผลนะครับ
นายจารัส ยาทา
กระผม นายจารัส ยาทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
ประธานคณะกรรมการฯ
หมู่ที่ ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลงการณ์ประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ได้มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
/ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่...

-๓ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ในคราวการประชุมสภาองค์
การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จานวน ๓ คน
ประกอบด้วย
๑. นายจารัส ยาทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
หมู่ที่ ๗
๒. นายกิตติศักดิ์ ปรีชาหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓
๓. นายศุภณัฏฐ์ เจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๒
เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่
บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ
ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ลงมติ “รับหลักการ” แล้วให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ พิจารณา พร้อมทั้งได้กาหนด
ระยะเวลา การเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
ในเวลาทาการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตามระเบียบฯ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่ กาหนด ปรากฏว่า “ไม่ม”ี ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ มายื่นเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ แต่อย่างใด
ความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ ) พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหญ่ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้าม

-๔ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
“ตามร่างเดิมที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม”
นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งหนังสือสรุปการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ ให้ทางประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้วนะครับหากไม่มีท่านใดจะ
ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- “ทราบ” ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ขอเสนอคาแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- ผมขอเข้าสู่ “วาระที่สาม” ต่อไปครับ
วาระที่ ๓ “การให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ ฯ”
- ทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
นาเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อ “รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ” และให้ที่ประชุม
พิจารณาเพื่อ “แปรญัตติฯ” ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอคาแปรญัตติฯ
ในวาระที่ ๓ “การให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติฯ” ขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม “ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง
กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทใน
พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ด้วยครับ
-

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

มติที่ประชุม

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

มติที่ประชุม

- ผมขอมติที่ประชุม “ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ด้วยครับ
ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อลงมติครับ
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- ผมขอประกาศว่า “สภาฯ อบต.บ้านใหญ่ ให้ความเห็นชอบตราเป็น
ข้อบัญญัติ เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่
- รับทราบ

-๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาทิ้งถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
จากการหารือไปทางท้องถิ่นจังหวัดนครนายกว่า รองปลัดฯ รักษาราชการ
แทนปลัดฯ สามารถเป็น “เลขานุการสภาฯ” ได้หรือไม่ ผลปรากฏว่าตาม
หนังสือตอบกลับข้อหารือ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดฯ ไม่สามารถรับ
ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ ได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องทาการเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นจากสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ ขอให้ทุกท่านที่เห็นว่าท่าน
สมาชิกสภาท่านใดสมควรหรือเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตาแหน่งเลขาสภาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ขอให้ยกมือเสนอชื่อได้เลยครับ
- ขอเสนอ นายสมชาย พงษ์ตานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ

นายชาญชัย รุ่งเรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติรับรอง “เป็นเอกฉันท์” ให้นายสมชาย พงษ์ตานี เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- ผมขอประกาศว่านายสมชาย พงษ์ตานี เป็น “เลขานุการสภาท้องถิ่น”
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- เมื่อได้เลือก นายสมชาย พงษ์ตานี เป็น “เลขานุการสภาท้องถิ่น” แล้ว
จึงทาให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง ๑ คน นะครับ
จะต้องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อให้ครบ ๓ คน
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมพร้อมผู้รับรองด้วยครับ

นายสมชาย พงษ์ตานี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
มติที่ประชุม

- ขอเสนอ นายสมบุญ ฤทธิรชตะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ครับ
- มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อใครเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง
ด้วยครับ
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ “รับรอง” นายสมบุญ ฤทธิรชตะ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๖ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-๖นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- ผมขอประกาศว่านายสมบุญ ฤทธิรชตะ เป็น “คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม” ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ จานวน ๒ คน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
นายสมควร ดอกจันทร์
- เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
นางธนาภา หมื่นสุนทร
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหญ่ จานวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดเดิมได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ขั้นตอนการเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุน ดังนี้
สมาชิกสภาฯ ต้องเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทีละท่าน และต้องมีผู้รับรอง
จานวน ๒ ท่าน คัดเลือกกันให้ได้จานวน ๒ ท่าน และมีมติรับรองให้สมาชิก
สภา ฯ ๒ ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่

นายสมควร ดอกจันทร์
- ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ก็ได้อธิบายขั้นตอนการเลือกผู้ที่จะมาเป็น
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอรายชื่อครับ เชิญครับ
นายศุภณัฏฐ์ เจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
นายอิทธิพัทธ์ ธนวงศ์เวทย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
มติที่ประชุม

- ขอเสนอ นายสมชาย พงษ์ตานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ
- ขอเสนอ นางเพ็ญศรี ขันติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
- ที่ประชุมมีมติ “เป็นเอกฉันท์” ให้สมาชิกสภาฯ จานวน ๒ ท่าน คือ
๑. นายสมชาย พงษ์ตานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
๒. นางเพ็ญศรี ขันติ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๑
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหญ่
/ระเบียบวาระที่ ๕...

-๗ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่
นายถนอม ศรีแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

- ในวาระอื่นๆ นี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรจะเสนอหรือซักถามเรื่องไหน
หรือไม่ครับ เชิญครับ
- ผมขอให้ทาง อบต.บ้านใหญ่ เพิ่มจุดลาโพงช่วงกลางซอยหนองปราจีน ๑
ช่วงกลางซอยด้วยครับ จะได้ทั่วถึงเรื่องข่าวสารของทาง อบต.บ้านใหญ่ ครับ

นายทศพร ธรรมมาลัย
ผอ.กองช่าง
นายสมควร ดอกจันทร์
ประธานสภาฯ อบต.บ้านใหญ่

- จะลงพืน้ ทีส่ ารวจเพื่อเพิ่มจุดให้ครับ
- ในวาระอื่นๆ นี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรจะเสนอหรือซักถามเรื่องไหน
เพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
----------------------------------------------

