
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2563 ครั้งท่ี 3     

วันท่ี 14  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  

********************************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายไสว      ตาแสง ประธานสภา อบต. ไสว   ตาแสง  
2 นายสมศรี  ศรชัย รองประธานสภาฯ สมศรี  ศรชัย  
3 นางราตรี  ประทาน เลขานุการสภา อบต. ราตรี  ประทาน  
4 นายสาคร  คูณทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สาคร คูณทา  
5 นายแสง บุญล้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 แสง  บุญล้อม  
6 นายมังกร มาลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 มังกร  มาลา  
7 นายวิรัตน์ ผันผาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรัตน์  ผันผาย  
8 นายบุญเลิศ วันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บุญเลิศ  วันทา  
9 นายเกษมศักดิ์ บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เกษมศักดิ์  บุญช่วย  

10 นายสมชัย สีน้้าเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมชัย   สีน้้าเงิน  
11 นายเทพพร ผาสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เทพพร  ผาสุข  
12 นางสาวสมพร เสาร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมพร  เสาร์แก้ว  
13 นายเสาร์ โสจิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เสาร์  โสจิต  
14 นายประภาส ศรีค้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ประภาส  ศรีค้า  
15 นายพันชิต ยาเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 พันชิต  ยาเลิศ  
16 นายเสริม ค้าวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เสริม  ค้าวงค์ษา  
17 นายทองใส ศิริสุทธ์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ทองใส  ศิริสุทธ์ิ  
18 นางศิรภัสสร โพธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ศิรภัสสร  โพธิสาร  
19 นางจ้านง โสมเกษตะรินทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 จ้านง  โสมเกษตะรินทร ์  
20 นางเพ็ญนภา บุญถม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เพ็ญนภา  บุญถม  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอมรศาสตร์  กุลมาตย์ นายก อบต.หนองอ้ม อมรศาสตร์  กุลมาตย์  
2 นายนิรันดร  ค้าโสภา รองนายก อบต.หนองอ้ม นิรันดร  ค้าโสภา  
3 นายอุดมชัย  บุญมารอง รองนายก อบต.หนองอ้ม อุดมชัย  บุญมารอง  
4 นางอิศริยา สมพร หัวหน้าส้านักงานปลัด อบต. อิศริยา สมพร  
5 นายพงษ์สุริยะ   อุระสาย นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ พงษ์สุริยะ  อุระสาย รกท.ผู้อ้านวยการกอง

คลัง 

6 นางระพีพร  หลาทอง ผู้อ้านวยการกองช่าง ระพีพร หลาทอง  
7 นายณรงค์ศักดิ์ สมพร เจ้าพนักงานธุรการ ณรงค์ศักดิ์  สมพร  
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ล้าดับ ช่ือ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
8 นางสาวศรีไพ รอดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรีไพ รอดภัย  
9 น.ส.เกียรติรัตน์ ธิอามาตย ์ นักทรัพยากรบุคคล เกียรติรัตน์ ธิอามาตย ์  

10 นายเกรียงไกร ช่วงชัย ผช.จพง.พัฒนาชุมชน เกรียงไกร ช่วงชัย  
11 น.ส.อัฉราวดี ประสิทธ์ิพงศ์ ผช.จนท.ธุรการ (ส่วนการศึกษา) อัฉราวดี ประสิทธ์ิพงศ์  
12 นางชนัญชิดา    พงษ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ ชนัญชิดา  พงษ์มาลี  
13 น.ส.ทัศนีย์ สาเลศ ผช.จนท.พัสดุ (ส่วนการศึกษา) ทัศนีย์ สาเลศ  
14 นางชนิดา จินดาศรี ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ชนิดา จินดาศรี  
15 น.ส.พิมพ์พิศรฎา มิละวาล ผช.จพง.พัสด ุ พิมพ์พิศรฎา มิละวาล  
16 น.ส.ณัฐมน บุญสงค์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ ณัฐมน บุญสงค์  
17 นายอัคณี วงศ์โสภา ผช.นายช่างโยธา อัคณี วงศ์โสภา  
18 นายเช่ียวชาญ ค้าโสภา ผช.ช่างไฟฟ้า เช่ียวชาญ ค้าโสภา  
19 น.ส.พลอยณภัส จันทานิต ผช.จพง.ธุรการ พลอยณภัส จันทานิต  
20 นางชญาณิช     บุญเกิ่ง จพง.จัดเก็บรายได ้ ชญาณิช  บุญเกิ่ง  
21 นายสมเพียร     ชุทพันธ์ นักการภารโรง นายสมเพียร  ชุมพันธ์  
22 น.ส.พัชรินทร์ เทนโสภา ผช.จพง.ธุรการ พัชรินทร์ เทนโสภา  
23 น.ส.กฤษณา บุญลา ผช.จนท.พัสด ุ กฤษณา บุญลา  
24 นายสยุมภู   อินทมาตย์ พนักงานขับรถยนต ์ สยุมภุ  อินทมาตย์  
25 นายค้าลุน   สีทา ก้านันต้าบลหนองอ้ม ค้าลุน  สีทา  
26 นายวิจารณ์   สายบุญสา ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 วิจารย์  สายบุญสา  
27 นายพันแสน   ศรีจันดา ผู้ใหญ๋บ้านโนนรัง  หมู่ที่ 6 พันแสน  ศรีจันดา  
28 นายวิไชย์   พละศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 วิไชย์  พละศักดิ์  
29 นางชมพูนุช ยุวผล ครูผู้ดูแลเด็ก ชมพูนุช ยุวผล  
30 นางดารา จารุวงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก ดารา จารุวงค์  
31 นายเกรียงศักด์ิ  คงตางาม ผู้ใหญ่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 เกรียงศักด์ิ  คงตางาม  
32 นายสงัด     สายโน ผู้ใหญ่บ้านหนองสีขา  หมู่ที่ 5 สงัด  สายโน  
33 นายทองวิลัย  โหง่นค้า ผู้ใหญ่บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 ทองวิลัย  โหง่นค้า  
34 นายเดวิทย์    ศิริมูล เจ้าพนักงานป้องกันฯ เดวิทย์  ศิริมูล  
35 นางแก้วมะณี วะสุรีย ์ ครูผู้ดูแลเด็ก แก้วมะณี วะสุรีย ์  
36 นางสาวสายใจ  บุญมาง้า นักพัฒนาชุมชน สายใจ  บุญมาง้า  
37 นายสาคร     สาฤทธ์ิ เจ้าพนักงานพัสด ุ สาคร  สาฤทธ์ิ  
38 นายสิทธิวัชญ์   สาริพันธ์ ผช.จพง.ป้องกันฯ สิทธิวัชญ์  สาริพันธ์  
39 นางสาลี      สายบุญสา จ้างเหมาคนงานทั่วไป สาลี  สายบุญสา  
40 นางสุพิศ สมนึก นักการภารโรง ศพด. สุพิศ สมนึก  
41 นางสังวาล    ลาธุล ี คนงานทั่วไป สังวาลย ์  ลาธุล ี  
42 นายสุบิน     วันทวี พนักงานดูแลสวน สุบิน  วันทวี  

 



เปิดประชุม  09.30  น. 
นางราตรี   ประทาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้มที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ         ท่านสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนต้า บลหนองอ้ม ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

และ     ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองอ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ้าปี พ .ศ. 2563 และ
สมาชิกสภา ฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานการประชุม
ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายไสว  ตาแสง  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้มผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน
ประธานสภาฯ            และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
  หนองอ้ม สมัยประชุม สามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2563     
                            สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้มได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด 
   การประชุม  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุม 

 
1. ขอขอบตัวแทนหน่วยงานจ้านวน 3 ท่าน ที่เข้าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2563 ครับ 

 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
    การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม สมัย

ประชุม     สามัญ สมัยที่ 3 /2563 ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ .11   สิงหาคม  2563
  

นายไสว   ตาแสง   ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม สมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2563 ในเรื่องการพิจารณาการ

จ่ายขาดเงินสะสม  ที่ผ่านมา ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้ด้าเนินการจัดส่งรายงานการ
ประชุมสภาฯ ดังกล่าวให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สภาฯ แล้ว หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญครับ 

   (รอสักครู่) 
   หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ผมขอ

มติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม  
  สมัยที่ 3 /2563  เมื่อวันที่ 1   สิงหาคม 2562 ครับ 

  มตท่ีิประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  3.1 การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

 
นายไสว   ตาแสง   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
 ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหนองอ้ม และได้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่จะขอแปร
ญัตติ เสนอค้าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 
2563  ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ต้าบลหนองอ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3  สิงหาคม  2563 
นั้น  

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ได้รายงานผลการประชุม
คณะกรรมก ารแปรญัตติฯ ให้ผมตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563  และผมได้จัดส่ง
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุ กท่านเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2563  เช่นเดียวกัน  

   ส้าหรับการประชุมสภาฯ ในวาระฯ นี้ ผม ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

 
นายวิรัตน์   ผันผาย  เรียน ประธานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายวิรัตน์  ผันผาย  ประธาน 
ประธานกรรมการฯ กรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน  

ระหว่างวันที่วันที่ 4 -  6  สิงหาคม  2563   ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวองค์การบริหาส่วน ต าบลหนองอ้ม  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้
ประสงค์จะขอเสนอค้าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ  แต่อย่างใด 
คณะกรรมการ 

  แปรญัตติฯ ทุกท่านจึงไดร้่วมประชุมเพื่อพิจารณาค้าแปรญัตติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2563  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน ต าบล
หนองอ้ม   โดยไม่มีผู้ ขอเสนอค้าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม  ด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ และค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส้าคัญ 
พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ไว้ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 3 เสียง 

 
/นางราตร.ี... 
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นางราตรี   ประทาน  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับ 

เลขานุการสภาฯ  การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
   ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล้าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก...” 

 
นายไสว   ตาแสง  ขอบคุณ ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะ

สอบถาม 
ประธานสภาฯ  ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพิ่มเติมหรือไม่ (รอสักครู่ ) หากไม่มีสมาชิก  

สภาฯ ท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองอ้มไว้ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

มตท่ีิประชุม   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้มมีมติเห็นชอบ  จ านวน   18 เสียง  
      ไม่เห็นชอบ               จ านวน     -   เสียง 
      งดออกเสียง             จ านวน..   1   เสียง 
 
นายไสว  ตาแสง          ครับ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ            ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม วาระที่ 3 ข้ันตราเป็นข้อบัญญัต ิ
                             กระผมขอเชิญ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครับ 
  3.2 การพิจารณาร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

256 4 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม วาระที่ 3 ขั้นตราเป็น
ข้อบัญญัต ิ

นายไสว  ตาแสง   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   
นางราตรี  ประทาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
เลขานุการสภาฯ  การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม่ 
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นายไสว   ตาแสง   ตามที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม และเห็นชอบให้คง

ร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ไปแล้วนั้น ในวาระฯ นี้ เป็นวาระที่ 3 ข้ันการตรา
เป็นข้อบัญญัติ ผมจึงขอมติจากที่ประชุม สภาฯ ว่าจะเห็นชอบให้ร่างข้อ บัญญัติ ฯ 
ดังกล่าวตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม หรือไม่ครับ 

มตท่ีิประชุม   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้มมีมติเห็นชอบ จ านวน   18  เสียง  
      ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -    เสียง 
      งดออกเสียง   จ านวน     1......เสียง 
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องอ่ืน ๆ  

นายไสว  ตาแสง  4.1    เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมตามระเบียบ 
  ประธานสภา ฯ           กระทรวงว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 33  ก าหนดว่า

รายงาน  การประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบ ฯลฯ  ก่อนวันที่สภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น  จึงให้
ที่ประชุมสภาร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน  การประชุม  สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 3  ดังต่อไปนี ้
นายไสว  ตาแสง  สมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน ก็ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประธานสภา ฯ 
           ประชุมสภาฯ มาด้วยกัน คือ 
นายสมชัย  สีน้้าเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายแสง   บุญล้อม  ส.อบต.หมู่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เป็นประธานกรรมการครับ 

1. นางจ้านง  โสมเกษตรินทร์  ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

2. นางเพ็ญนภา   บุญถม            ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

นายบุญเลิศ  วันทา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นายสาคร   คูณทา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6   เป็นกรรมการคนที่ 1  

1. นายประภาส  ศรีค้า    ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

2. นายพันชิต   ยาเลิศ      ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
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นายสาคร  คูณทา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6     นายบุญเลิศ  วันทา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   เป็นกรรมการคนที่ 2  

1. นายเสริม   ค้าวงค์ษา ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

2. นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  

นายไสว   ตาแสง   สมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน ก็ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ   ประชุมสภาฯ มาด้วยกัน คือ 
   1. นายแสง            บุญล้อม  (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)    เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายสาคร           คูณทา    (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)   เป็นกรรมการ 
   3. นายบุญเลิศ         วันทา     (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3)   เป็นกรรมการ 
นายไสว   ตาแสง  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 
นายไสว   ตาแสง  บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 3  ครับ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
    (ลงช่ือ) ………………………….........………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นางราตรี  ประทาน ) 
       เลขานุการสภา อบต. 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง        
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงช่ือ)………… ……… ……………............…ประธานกรรมการ 
              ( นายแสง     บุญล้อม ) 
             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

 
(ลงช่ือ)……… ……… …..........……………….กรรมการ 

              (นายสาคร    คูณทา) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 
(ลงช่ือ)…………… … …..........……………….กรรมการ 
       (นายบุญเลิศ    วันทา) 

       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

(ลงช่ือ)…… ……….....................……………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายไสว    ตาแสง ) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม 



 
 


