
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2563 ครั้งท่ี 2     

วันท่ี 11 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 - ลา 
12 นางสาวสมพร เสาร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 - ลา 
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 
 -  ลา  2 คน 
  

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 ผู้ใหญบ๋้านโนนรัง  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... 
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เปิดประชุม เวลา  09.30 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางราตรี  ประทาน (เลขานุการสภาฯ) ได้กล่าวเชิญนาย
ไสว  ตาแสง (ประธานสภาฯ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 2 

จากนั้น นายไสว   ตาแสง (ประธานสภาฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไสว  ตาแสง   เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่กระผมเรียกประชุมในวันน้ีก็ 
ประธานสภาฯ  เพราะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและมีเรื่องที่จะเสนอใหม่ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา   
  ในการเห็นชอบครับ ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบก่อน รายละเอียด 
   ตามนี้ครับ 

- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานละ 3 ท่าน ครับ 

 
ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งรวมทั้งสอบถามอะไรหรือไม่ในหัวข้อต่างๆ ที่

ได้แจ้งมาแล้วนั้น สามารถยกมอืสอบถามได้เลยนะครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีและรับทราบ  
                       
ระเบียบวาระที่      2  รับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการสภาฯ กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ 

ได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
3  
   สิงหาคม  2563  การรับหลักการ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564  

 
ระเบียบวาระที่      3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   - การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2563  

งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 1,465,900 บาท  
ประธานสภาฯ ได้เรียกใหร้ักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกองคลัง กล่าวช้ีแจง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
 

/นายพงษ์สุริยะ..... 
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นายพงษ์สุริยะ  อุระสาย  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารบริหารฯ และผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพ  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทุกท่าน การจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ก้าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้เป็นอ้านาจของสภาท้องถ่ินที่
จะอนุมัติ ดังนี้ 

1. อปท . อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค้านึงถึงประโยชน์ของประชาช นและ
ท้องถ่ินที่จะได้รับเป็นส้าคัญ 

2. ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ อปท. และกิจการ 
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
 

นายไสว  ตาแสง  ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. ได้กล่าวรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ 
ประธานสภาฯ  เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ 
 
นายอมรศาสตร์ กุลมาตย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม 
นายก อบต.หนองอ้ม ขอกล่าวรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากสภาฯ พิจารณาเห็นชอบการด้าเนินงาน

ตามโครงการต่อไปนี้ 
1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมูท่ี่ 9 

 งบประมาณ 480,000.- บาท รายละเอียด ดังนี ้
ปริมาณงาน 

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก)  
 -  งานเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จ้านวน 1 บ่อ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
2) โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) บ้าน

หนองสีขา  หมู่ที่ 5   งบประมาณ 320,000.- บาท รายละเอียด ดังนี ้
 ประมาณงาน 
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก)  (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
 
 
 
 
 

/3) โครงการ……. 
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3) โครงการก่อสร้างระบบระบายไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) จ้านวน 5 

หมู่บ้าน  งบประมาณ  370,500.- บาท รายละเอียดดังนี ้
3.1  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน)  
บ้านหนองอ้มหมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000.- บาท 
บริมาณงาน 
- งานร่องน้้าไร้ท้อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร  
บ่อผันน้้า  จ้านวน 4 บ่อ 
จุดที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร บ่อผันน้้า  
จ้านวน 2 บ่อ 
จุดที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร บ่อผันน้้า  
จ้านวน 2 บ่อ 

      (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)  
  

       3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต ้ 
       ดิน)   บ้านหนองข้ีเห็น  หมู่ที่ 2 งบประมาณ 60,500.- บาท 
        ปริมาณงาน  

- งานร่องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร 
 บ่อผันน้้า  จ้านวน 3 บ่อ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

           3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต ้
ดิน)  บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 งบประมาณ 50,000.-บาท 
ปริมาณงาน 
- งานร่องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร  
บ่อผันน้้า จ้านวน 3 บ่อ 

                  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

      3.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต ้
  ดิน)   บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 60,000.- บาท 
  ปริมาณงาน 

- งานร้องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 06.0 เมตร ยาว 120 เมตร 
บ่อผันน้้า จ้านวน 3 บ่อ 

                   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด) 
   
     3.5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) 
  บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 90,000.- บาท  
  ปริมาณงาน 

- งานร่องไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร  
บ่อผันน้้า จ้านวน 4 บ่อ 

                  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
/.4.โครงการ.... 
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4) โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายรอบอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านหนองข้ี
เห็น หมู่ที่ 2  งบประมาณ 50,000.- บาท  

 ปริมาณงาน 
- งานรั้วเหล็กตาข่าย ยาว 34.70 เมตร สูง 1.30 เมตร  
- งานประตูรั้วเหล็ก ยาว 2.10 เมตร สูง 1.30 เมตร จ้านวน 1 ชุด 

 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
5) โครงการปรับปรุงพื้นภายใน ศพด.บ้านหนองข้ีเห็น หมู่ที่ 2  

งบประมาณ 80,000.-บาท 
ปริมาณงาน  
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร  
   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร 
- งานวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด) 
   
6) โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1   

งบประมาณ 50,000.-บาท 
ปริมาณงาน 
- งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 220 เมตร 

     (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

7) โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน ศพด.วัดบ้านเบญจ ์
 งบประมาณ 100,000.- บาท 

          ปริมาณงาน 
- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 3 เมตร  

     (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 ไปบ้านห่องปอ 

หมู่ที่ 7 งบประมาณ 15,400.- บาท 
ปริมาณงาน 
- ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 

                 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

                          รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 1,465,900.- บาท 
   รวมเงินสะสมคงเหลือ จ านวน 2,524,392.47  บาท 
 

/นายไสว…. 
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นายไสว  ตาแสง   กล่าวเชิญสมาชิกสภาฯ ของหมู่บ้านที่มีโครงการฯ หรือเกี่ยวข้อง ได้ช้ีแจงหรือ 
ประธานสภาฯ  อธิบายเหตุผลที่ได้มีโครงการฯ ข้ึนมา ตามล้าดับที่กล่าวข้างต้นนะครับ 
 
นางเพ็ญนภา  บุญถม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เหตุที่ได้เสนอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 โครงการตามทีท่่านนายกฯ เสนอน้ันก็เพราะว่าช่วงฤดูแล้งประชาชนภายในหมูบ่้านได้รับ 
   ความเดือดร้อนน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ จึงขอก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
   ข้ึนเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะ 

 
นายสมศรี  ศรชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ที่ประชุมที่เคารพ ที่ได้เสนอโครงการ
ประธานสภาฯ            นอกจากหอถังภายในหมู่บ้านเกิดการช้ารุดเสียหายจึงได้ท้าโครงการเพื่อขอด้าเนินการใน 
    ก่อสร้างหอถังเพื่อทดแทนส่วนที่ช้ารุดครับ 
 
นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ที่ประชุมทุกท่าน เหตุที่ได้เสนอโครงการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ก็เพราะว่าการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนมีความล้าบากเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าใน 

ฤดูฝนจะล้าบากมากกว่าน้ีก็เพราะจะมีน้้าท่วมอีกด้วย 
 

นายมังกร มาลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน เหตุที่ได้เสนอโครงการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เพราะช่วงที่จะท้าโครงการฯ เป็นช่วงที่มีน้้าขังมากในช่วงฤดูฝน น้้าไม่มีทางระบายออก 
   จากช่วงนั้นท้าให้ประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ 
 
นายนิรันดร ค้าโสภา  เรียนท่านนายก อบต. ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายก อบต.  ทุกท่าน ส้าหรับโครงการที่ 3 ที่ได้เสนอขออนุมัติจากสภาฯ ก็เพราะว่าระบบการระบายน้้า 
  ในช่วงฤดูฝนไม่ทัน ท้าให้น้้าท่วมขังถนนท้าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงได้เสนอ 
  โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  
  ครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 
นายบุญเลิศ  วันทา    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าประชุมทกุท่าน เหตุที่ไดเ้สนอโครงการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เพราะช่วงที่จะท้าโครงการฯ เป็นช่วงที่มีน้้าขังมากในช่วงฤดูฝน น้้าไม่มีทางระบายออก 
   จากช่วงนั้นท้าให้ประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ 
 
นายเสริม    ค้าวงค์ษา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าประชุมทกุท่าน เหตุที่ไดเ้สนอโครงการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เพราะช่วงที่จะท้าโครงการฯ เป็นช่วงที่มีน้้าขังมากในช่วงฤดูฝน น้้าไม่มีทางระบายออก 
   จากช่วงนั้นท้าให้ประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ 
 
นายวิรัต   ผันผาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าประชุมทุกทา่น เหตุที่ได้เสนอโครงการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เพราะช่วงที่จะท้าโครงการฯ เป็นช่วงที่มีน้้าขังมากในช่วงฤดูฝน น้้าไม่มีทางระบายออก 
   จากช่วงนั้นท้าให้ประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ 
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นางชนิดา  จินดาศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าประชุมทุกทา่น เหตุที่ได้เสนอโครงการ
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ  ที่จะด้าเนินการโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
        องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะค่ะ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข้ีเห็น ขอด้าเนินการก่อสร้าง ทั้งหมด 2 โครงการ 
เนื่องจากเกิดน้าขังในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงปรับปรุงพื้นภายในศูนย์และติดตั้ง
ตาข่ายในอาคารเอนกประสงค์ ค่ะ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวักบ้านเบญจ์ เนื่องจากผู้ปกครองมาส่งเด็กเดินเข้าสู่อาคาร

ฝนตกท้าใหเ้ด็กและผู้ปกครองเปียก จีงขอก่อสร้างหลังตาทางเดินเพื่อป้องกนัเด็ก
ไม่เปียกฝน ดิฉันมีข้อตามข้างต้นค่ะ 

 
นายไสว  ตาแสง   เป็นที่เข้าใจดีแล้วในรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ที่แต่ละท่านได้เสนอมา  
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
 
นายไสว  ตาแสง   ในขณะนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว กระผมขอพักการประชุมสภาฯ ไว้ก่อน  
ประธานสภาฯ  หลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณา

โครงการฯที่เสนอครับ พร้อมทั้งประชุมฯในเรื่องที่เหลือและนัดประชุมต่อในช่วงบ่าย เวลา 
13.00 น. ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

พักรับประทานอาหารเที่ยง  เวลา 12.00 น. 
 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 

นายไสว   ตาแสง   หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้ว จากที่ช่วงเช้าได้เสนอโครงการฯ  
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอทบทวนโครงการฯ อีกครั้ง

ครับ 
  หลังจากนั้นประธานสภาฯ ได้กล่าวทบทวนโครงการฯ ทั้งหมด แล้วสอบถามที่

ประชุมสภาฯ อีกครั้งก่อนจะให้มีมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาโครงการฯ ต่อไป  
 ดังนี ้

1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9  
 งบประมาณ 480,000.- บาท รายละเอียด ดังนี ้

ปริมาณงาน 
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก)  
 -  งานเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จ้านวน 1 บ่อ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาโครงการนี้ด้วยครับ 
 

/มติ......... 
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มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
นายไสว  ตาแสง    โครงการต่อมาโครงการที่ 2) โครงการก่อสรา้งหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 
ประธานสภาฯ         (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)  บ้านหนองสีขา  หมู่ที่ 5   งบประมาณ 320,000.- บาท 
                                      รายละเอียด ดังนี ้

 ประมาณงาน 
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก)  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   

กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาโครงการนี้ด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 

 
นายไสว   ตาแสง    โครงการต่อมาโครงการที่ 3) โครงการก่อสร้างระบบระบายไร้ท่อ  
ประธานสภาฯ            (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) จ้านวน 5 หมู่บ้าน  งบประมาณ  370,500.- บาท   
    รายละเอียดดังนี ้

3.1  โครงการก่อสรา้งระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน)  
บ้านหนองอ้มหมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000.- บาท 
บริมาณงาน 
- งานร่องน้้าไร้ท้อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร  
บ่อผันน้้า  จ้านวน 4 บ่อ 
จุดที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร บ่อผันน้้า  
จ้านวน 2 บ่อ 
จุดที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร บ่อผันน้้า  
จ้านวน 2 บ่อ 

      (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)  
  

       3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน)   
        บ้านหนองข้ีเห็น  หมู่ที่ 2 งบประมาณ 60,500.- บาท 
        ปริมาณงาน  

- งานร่องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร 
 บ่อผันน้้า  จ้านวน 3 บ่อ 

             (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
/3.5 โครงการ...... 
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3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) 
บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 งบประมาณ 50,000.-บาท 
ปริมาณงาน 
- งานร่องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร  
บ่อผันน้้า จ้านวน 3 บ่อ 

                  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

       3.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) 
  บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 60,000.- บาท 
  ปริมาณงาน 

- งานร้องน้้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 06.0 เมตร ยาว 120 เมตร 
บ่อผันน้้า จ้านวน 3 บ่อ 

                   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด) 
   
        3.5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน) 
  บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 90,000.- บาท  
  ปริมาณงาน 

- งานร่องไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร  
บ่อผันน้้า จ้านวน 4 บ่อ 

                  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
มติที่ประชุม   มีมติในการพจิารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 

 
นายไสว   ตาแสง  โครงการต่อมาโครงการที่ 4) โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายรอบอาคาร 
ประธานสภาฯ   เอนกประสงค์  ศพด.บ้านหนองข้ีเห็น หมู่ที่ 2  งบประมาณ 50,000.- บาท  

 ปริมาณงาน 
- งานรั้วเหล็กตาข่าย ยาว 34.70 เมตร สูง 1.30 เมตร  
- งานประตูรั้วเหล็ก ยาว 2.10 เมตร สูง 1.30 เมตร จ้านวน 1 ชุด 

 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 

มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 

/นายไสว..... 
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นายไสว   ตาแสง  โครงการต่อมาโครงการที่ 5) โครงการปรับปรุงพื้นภายใน ศพด.บ้านหนองข้ีเห็น 
ประธานสภาฯ   หมู่ที่ 2 งบประมาณ 80,000.-บาท 

ปริมาณงาน  
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร  
   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร 
- งานวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด) 
 
มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
นายไสว   ตาแสง  โครงการต่อมาโครงการที่ 6) โครงการปรบัปรุงระบบประปาบ้านหนองอ้ม 
ประธานสภาฯ            หมู่ที่ 1 งบประมาณ 50,000.-บาท 

ปริมาณงาน 
- งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 220 เมตร 

     (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
 
มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
นายไสว   ตาแสง   โครงการต่อมาโครงการที่ 7) โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน  
ประธานสภาฯ            ศพด.วัดบ้านเบญจ์  งบประมาณ 100,000.- บาท 
          ปริมาณงาน 

- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 3 เมตร  
     (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   

   
มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
 

/นายไสว... 
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นายไสว   ตาแสง   โครงการต่อมาโครงการที่ 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบญจ ์
ประธานสภาฯ            ศพด.วัดบ้านเบญจ์  หมู่ที่ 4 ไปบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7  

งบประมาณ 15,400.- บาท 
ปริมาณงาน 
- ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 

                 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้ม ก้าหนด)   
  มติที่ประชุม   มีมติในการพิจารณาโครงการฯ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 

นายไสว  ตาแสง  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ ต่างๆ ที่ฝ่าย 
ประธานสภาฯ บริหารได้เสนอมา ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต้าบลหนองอ้มของเรา มีท่าน

สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มีข้อสงสัยใดๆ 
 

นายไสว  ตาแสง  ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที ่3/2563 ครั้งที่ 2 ด้วยครับ 
  
นางเพ็ญนภา  บุญถม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย  ส.อบต.หมู่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นประธานกรรมการครับ 

1. นายแสง   บุญล้อม  ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

2. นางจ้านง   โสมเกษตรินทร์   ขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 
นางศิรภัสสร   โพธ์ิสาร เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 นายสมชัย  สีน้้าเงิน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10  เป็นกรรมการคนที่ 1  

1. นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย   ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

2. นายมังกร   มาลา      ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1 

 

นายวิรัตน์  ผันผาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6      นางเพ็ญนภา  บุญถม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการคนที่ 2  

1. นายสมชัย   สีน้้าเงิน ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

2. นายเสริม    ค้าวงค์ษา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

/นายพันชิต....... 
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นายพันชิต ยาเลิศ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมเห็นด้วย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ 
 

นายประภาส  ศรีค้า  เห็นด้วย กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3  
 

นายสาคร    คูณทา  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมก็เห็นด้วย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ เพราะว่าทั้งสามท่านเหมาะสมแล้วครับ 
 

นายล้าไพ พิสภัย   กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
นายไสว  ตาแสง   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงาน-  
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 3/2563  ครั้งที่ 2  ครับ  
 

นายไสว  ตาแสง  กระผมขอกล่าวไปยังระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่     4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายไสว  ตาแสง   เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2563  
ประธานสภาฯ  กระผมขอเชิญ ทา่นพงษ์สุริยะ  อุระสาย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน  
   ผู้อ้านวยการกองคลังได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

นายพงษ์สุริยะ  อุระสาย  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารบริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2563 นั้นได้มีการยกเลิกการ 
   การจัดเก็บภาษีบ้ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษี 
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีแทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่ 12  มีนาคม  2562 นั้น รายละเอียดดังนี ้
1. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการช้าระภาษี คือ เจ้าของที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินที่เป็น

โฉนด (ที่ใช้ท้าการเกษตรและอยู่อาศัย) ได้รับการยกเว้น 3 ป ี
(ตั้งแต่ปี 2563-2565) 

2. บุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นต้องช้าระภาษี 
- เจ้าของที่ดินโฉนด (ใช้ประกอบการพาณิชย์ต่างๆและร้ายค้าต่างๆ) 
- เจ้าของที่ดินที่ถือครอง นส.3ก 
- เจ้าของที่ดินที่ถือครอง นสล. 
- เจ้าของที่ดินที่ถือครอง สค.1 ภบท.5 

 /กระผม............ 
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    กระผมมีเรื่องที่จะช้ีแจงตามรายละเอียดข้างต้นและขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ  
    ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านของท่านได้รับทราบ 
    ด้วยครับผล 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายไสว  ตาแสง   ครับขอขอบคุณท่านพงษ์สุริยะ อุระสายได้ช้ีแจงแจ้งประชาสัมพันธ์ครับ  
ประธานสภาฯ  กระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเงินค่าจัดท้าศพ 
   ผู้สงูอายุ จากส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จ่ายให้  
   รายละ 3,000.- บาท ส้าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป ติดต่อขอรับเอกสารหรือ 
   สอบถามเพิ่มเติมงานพัฒนาชุมชน ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม 
   กระผมขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลด้วย 
   ครับ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายไสว  ตาแสง   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม ่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางราตรี  ประทาน  ดิฉันขอนัดการประชุมครั้งต่อไป จะเป็นการประชุมสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3  ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 25563 
   ในวันที่ 14  สิงหาคม  2563  ในวาระที่ 2 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปี 2564  ต่อไปค่ะ 
 
นายไสว   ตาแสง   ถ้าไม่มี และได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ  ครับ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
    (ลงช่ือ) ……… …………………………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นางราตรี  ประทาน ) 
      เลขานุการสภา อบต. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง        จึง

ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………ประธานกรรมการ 
                       ( นายเกษมศักดิ์ บุญช่วย ) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………..กรรมการ 
                          ( นายสมชัย  สีน้้าเงิน ) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 
     (ลงช่ือ)………………………………….กรรมการ/เลขานุการ 
                ( นางเพ็ญนภา  บุญถม ) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 

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

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม 
 
 
 
 
 
 


