
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2563  

วันท่ี 12   พฤศจิกายน  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 - ลา 
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 เกษมศักดิ ์ บุญช่วย  

10 นายสมชัย สีน้้าเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมชัย  สีน้้าเงิน  
11 นายเทพพร ผาสขุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เทพพร  ผาสขุ  
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 - ลา 
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 - สกลุ 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 นางสาวศรีไพ รอดภัย จนท.วิเคราะห์ฯ ศรีไพ รอดภัย  
5 นายพงษ์สุริยะ   อุระสาย นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ พงษ์สุริยะ  อุระสาย รกท.หน.ส่วนการคลัง 

6 นางระพีพร  หลาทอง ผู้อ้านวยการกองช่าง ระพีพร หลาทอง  
7 นายณรงค์ศักดิ์ สมพร เจ้าพนักงานธุรการ ณรงค์ศักดิ์  สมพร  
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ล้าดับ ช่ือ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
8 นายสาคร      สาฤทธ์ิ เจ้าพนักงานพัสด ุ สาคร   สาฤทธ์ิ  
9 น.ส.เกียรติรัตน์ ธิอามาตย ์ นักทรัพยากรบุคคล เกียรติรัตน์ ธิอามาตย ์  

10 นายเดวิทย์   ศิริมูล เจ้าพนักงานป้องกันฯ เดวิทย์  ศิริมูล  
11 นายสิทธิวัชญ์   สาริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สิทธิวัชญ์  สาริพันธ์  
12 นายเกรียงไกร ช่วงชัย ผช.จพง.พัฒนาชุมชน เกรียงไกร ช่วงชัย  
13 น.ส.อัฉราวดี ประสิทธ์ิพงศ์ ผช.จนท.ธุรการ (ส่วนการศึกษา) อัฉราวดี ประสิทธ์ิพงศ์  
14 นางชนัญชิดา    พงษ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ ชนัญชิดา  พงษ์มาลี  
15 น.ส.ทัศนีย์ สาเลศ ผช.จนท.พัสดุ (ส่วนการศึกษา) ทัศนีย์ สาเลศ  
16 นางชนิดา จินดาศรี ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ชนิดา จินดาศรี  
17 น.ส.พิมพ์พิศรฎา มิละวาล ผช.จพง.พัสด ุ พิมพ์พิศรฎา มิละวาล  
18 น.ส.ณัฐมน บุญสงค์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ ณัฐมน บุญสงค์  
19 นายอัคณี วงศ์โสภา ผช.นายช่างโยธา อัคณี วงศ์โสภา  
20 นายเช่ียวชาญ ค้าโสภา ผช.ช่างไฟฟ้า เช่ียวชาญ ค้าโสภา  
21 น.ส.พลอยณภัส จันทานิต ผช.จพง.ธุรการ พลอยณภัส จันทานิต  
22 นางชฏาณิช     บุญเกิ่ง จพง.จัดเก็บรายได ้ ชฏาณิช  บุญเกิ่ง  
23 นายสมเพียร     ชุมพันธ์ นักการภารโรง นายสมเพียร  ชุมพันธ์  
24 น.ส.พัชรินทร์ เทนโสภา ผช.จพง.ธุรการ พัชรินทร์ เทนโสภา  
25 น.ส.กฤษณา บุญลา ผช.จนท.พัสด ุ กฤษณา บุญลา  
26 นายสยุมภู   อินทมาตย์ พนักงานขับรถยนต ์ สยุมภุ  อินทมาตย์  

 /เปิดประชุม... 
เปิดประชุม เวลา  09.30 น. 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางราตรี  ประทาน (เลขานุการสภาฯ) ได้กล่าวเชิญ 
นายไสว  ตาแสง (ประธานสภาฯ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม 
สภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2563   

จากนั้น นายไสว   ตาแสง (ประธานสภาฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไสว  ตาแสง  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภาฯ  ที่กระผมเรียกประชุมในวันน้ีเพราะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและมีเรื่องที่จะเสนอใหม ่

ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในการเห็นชอบครับ ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งเรื่องให้ที่
ประชุมทราบก่อน รายละเอียดตามนี้ครับ 

1.  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่านที่
ได้ ร้าถวายมือ ในการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุจดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริ
ยวงษ์       (เจ้าค้าผง) ประจ้าปี 2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ 
อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสิริยวงษ์ (เจ้าค้าผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
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2. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ได้ด้าเนินการเปิดรับสมัครและสอบ
คัดเลือกและได้ผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือก จ้านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาววราภรณ์   วันเพ็ญ 
2. นางสาวเกศนีย์      ศรชัย 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินในพื้นที่ ต้าบลหนองอ้ม 
3. การก้าหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี ในวันที่ 20  ธันวาคม  2563 
ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งรวมทั้งสอบถามอะไรหรือไม่ในหัวข้อ

ต่าง ๆ ที่ได้แจ้งมาแล้วนั้น สามารถยกมือสอบถามได้เลยนะครับ 
 

มติที่ประชุม   ไม่มีและรับทราบ  
                       

ระเบียบวาระที่      2  รับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการสภาฯ กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ 

ได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563  ข้ันแปรญัตติและตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ้าปี 2564  
 

ระเบียบวาระที่      3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1  รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563   
นายไสว  ตาแสง                 กระผมขอเชิญ นายพงษ์สุริยะ   อุระสาย รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกอง
คลัง ประธานสภาฯ         กล่าวช้ีแจงรายงานสถานะการเงินการคลังประจ้าปี 2563 ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  
นายพงษ์สุริยะ  อุระสาย เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารบริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กระผมขอรายงานสถานะการเงินคลังประจ้าปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่  30  

กันยายน 2563 ดังรายดังนี้ครับ    
ทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 

2562 
ณ 30 กันยายน 

2563 
ผลต่าง 

สินทรัพย์    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2) 23,153,917.91 20,575,387.57 (2,578,530.34) 
เงินฝากกระทรวงการคลัง 800,421.83 82,503.00 (717,918.83) 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 420,000.00 200,000.00 (220,000.00) 

รวมสินทรัพย์ 24,374339.74 20,857,890.57 (3,516,449.17) 
หน้ีสินและเงินสะสม    

รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ5) 3,563,561.65 2,301,886.39 (1,261,675.26) 
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4) - 2,061,415.41 2,061,415.41 

เงินรอตรวจสอบ - 472.00 472.00 

รวมหน้ีสิน 3,563,561.65 4,383,773.80 800,212.15 

เงินสะสม 12,014,401.25 8,181,851.97 (3,832,549.28) 
เงินทุนส้ารองเงินสะสม 6,914,049.52 6,792,707.29 (121,342.23) 
ผลต่างของการด้าเนินงานไตรมาส - 1,519,557.51 (1,519,557.51) 

รวมหน้ีสินและเงินสะสม  22,492,012.42 20,857,890.57 (1,634,121.85) 
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กระผมขอช้ีแจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองอ้มตามรายละเอียดข้างต้น ครับผม 

 
นายไสว  ตาแสง       ครับ ขอขอบคุณ ท่านพงษ์สุริยะ  อุระสาย รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกองคลังที่ได้ 
ประธานสภาฯ       รายงานสถานะเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม ครับ มีสมาชิกสภาฯ 
       ท่านใดมีข้องสงสัยหรือเปล่าครับ หากไม่มีกระผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม   ไม่มีและรับทราบ  
 
นายไสว   ตาแสง      กระผมเข้าในข้อประชุม ข้อที่ 3.2 การจัดท้าแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2564 ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ         นางสาวศรีไพ  รอดภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ การจัดท้าแผน 
      ด้าเนินงานประจ้าปี 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
 

นางสาวศรีไพ  รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     ช้ีแจงรายละเอียด การจัดท้าแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
                            ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ทราบถึง 
                            รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด้าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 

                  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ้าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ  
ด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองอ้ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน้าแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อมทั้งประกาศเป็นแผนการ
ด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แนบท้าย  ค่ะ 

นายไสว  ตาแสง     ครับ ขอขอบคุณ คุณศรีไพ   รอดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ช้ีแจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดโครงการ ในการจัดท้าแผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564          

พร้อมทั้ง ประกาศใช้แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2564  มีท่านใดสงสัยใน
รายละเอียดของโครงการหรือไม่ครับ หากท่านใดไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม มีมติในการพิจารณาประกาศใช้แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2564  ด้วย

เสียงข้างมาก ดังนี้ 
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
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นายไสว  ตาแสง   ในขณะนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว กระผมขอพักการประชุมสภาฯ ไว้ก่อน  
ประธานสภาฯ  หลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จ กระผมขอเชิญประชุมในหัวข้อ

ต่อไปครับ พร้อมทั้งประชุมฯในเรื่องที่เหลือและนัดประชุมต่อในช่วงบ่าย เวลา 
13.00 น. ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

พักรับประทานอาหารเที่ยง  เวลา 12.00 น. 
 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 

นายไสว   ตาแสง  หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้ว จากที่ช่วงเช้าไดร้ับทราบรายงาน  
ประธานสภาฯ สถานะการเงินการคลังประจ้าปี 2563 และการประกาศใช้แผนด้าเนินงาน

ประจ้าปีงบประมาณ 2564 กระผมขอเข้าวาระการประชุมตามข้อต่อไปครับ 
 3.3  การเตรียมการจัดงานแข่งว่าวเป่าโหวด สมโภช ศาลหลักเมือง ประจ้าปี 

2563  กระผมขอเชิญ ผู้อ้านวยการกองการศึกษาได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางชนิดา  จินดาศรี        เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ  ขอช้ีแจงรายละเอียดและก้าหนดการจัดงานประจ้าของอ้าเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่ง

อ้าเภอทุ่งศรีอุดมได้ก้าหนดการจัดงานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวด สมโภช
ศาลหลักเมือง ประจ้าปี 2563 ระหว่าง วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 ก้าหนดให้มี
การจัดขบวนฟ้อนร้าและการตกแต่งขบวนรถแห่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ใน
เวลา 13.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกช้าแระ ไปสู่สนามหน้าที่ว่าการอ้าเภอทุ่ง
ศรีอุดม และการก้าหนดการแข่งขันกิจกรรม และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแข่งขัน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  

        -  งานบวงสรวงปราสาทบ้านเบญจ์  ปีนี้ ตรงกับวัน เสาร์ที่ 16 มกราคม 
2564 กิจกรรมขอด้าเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย  

 ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดตามแจ้งเรียนมาค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 
นายไสว  ตาแสง  ครับ ขอขอบคุณ คุณชนิดา  จินดาศรี  ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ที่ได้ช้ีแจง
ประธานสภาฯ  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ งานประจ้าปีอ้าเภอทุ่งศรีอุดม งานบุญประเพณี  
  แข่งว่าวเป่าโหวด สมโภชศาลหลกัเมือง ประจ้าปี 2563 และงานบวงสรวงปราสาท  

บ้านเบญจ์ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือเปล่าครับ หากไม่มีข้อสงสัยกระผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  ไม่มีและรับทราบ  
นายไสว   ตาแสง  ตามมติที่ประชุมรับทราบ นะครับ กระผมขอเข้าวาระที่ ข้อต่อไป  
ประธานสภาฯ  3.4 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 
  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส้าหรับการประชุมครั้งนี้ ก็มีเรื่องที่เสนอ 
 ที่ประชุมสภาฯ ให้ได้รับทราบและพิจารณา คือ การก้าหนดการประชุมสมัยสามัญ 

ประจ้าปี พ.ศ.2564  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมครับ 

 

นางราตรี  ประทาน แจ้งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ            แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   หมวด 2 การประชุม  ข้อ 21 การก้าหนด

จ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
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ประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
น้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น้าความในข้อ 11 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
  เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธาน สภาท้องถ่ินท้าเป็นประกาศของสภา

ท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส้านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
ที่ประชุม   รับทราบและรับพิจารณา 
 
นายไสว  ตาแสง  แจ้งก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 ให้ที ่
ประธานสภาฯ              ประชุมได้พิจารณาก้าหนดไว้ ตามรายละเอียดดังนี้ 
    -  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 
    - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564 
    - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
    - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 

- ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2564  
   ระหว่างวันที่  1 – 15  มีนาคม 2564 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสภา ประจ้าปี พ.ศ.2564 หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัย 

นายไสว   ตาแสง  ถ้าไม่มีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดสมัย
ประชุมประธานสภาฯ               สภาฯ สามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564  ตามที่ได้เสนอไปแล้วครับ   

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

นายไสว  ตาแสง  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพิจารณาข้อวาระต่าง ๆ  ที่
ฝ่าย 

ประธานสภาฯ บริหารได้เสนอมา ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต้าบลหนองอ้มของเรา 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ 
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นายไสว  ตาแสง  ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามัญ  สมัยที่ 4/2563  ด้วยครับ 
  
นางศิรภัสสร  โพธ์ิสาร เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ นายประภาส   ศรีค้า  ส.อบต.หมู่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นประธานกรรมการครับ 

1. นายบุญเลิศ   วันทา  ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

2. นายเทพพร   ผาสุข   ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 

นายสมชัย  สีน้้าเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 นางจ้านง  โสมเกษตรินทร ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นกรรมการคนที่ 1  

1. นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย   ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

2. นายพันชิต  ยาเลิศ      ขอรับรอง ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

 

นางสาวสมพร  เสาร์แก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10      นายวิรัตน์   ผันผาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  เป็นกรรมการคนที่ 2  

1. นางศิรภัสสร  โพธ์ิสาร ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

2. นายมังกร    มาลา  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
นายเสาร์   โสจิต  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมเห็นด้วย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ 
 

นายสมศรี    ศรชัย  เห็นด้วย กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

นายสาคร    คูณทา  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมก็เห็นด้วย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมาครับ เพราะว่าทั้งสามท่านเหมาะสมแล้วครับ 
 

นายไสว   ตาแสง   กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้
   -  เห็นชอบ จ้านวน  16 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ จ้านวน  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 
   - ลา                จ้านวน  2 เสียง 
 
นายไสว  ตาแสง   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงาน-  
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563  ครับ  
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นายไสว   ตาแสง   ถ้าไม่มี และได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ    ครับ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
    (ลงช่ือ) …… ……………………………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นางราตรี  ประทาน ) 
      เลขานุการสภา อบต. 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
        (ลงช่ือ)…...……… ……...........ประธานกรรมการ 
                       ( นายประภาส   ศรีค้า ) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
      (ลงช่ือ)……… ……………………………..กรรมการ 
                    ( นางจ้านง   โสมเกษตรินทร ์) 
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 
     (ลงช่ือ)…… …………………………….กรรมการ/เลขานุการ 
             ( นายวิรัตน์    ผันผาย ) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 

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

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้ม 
 
 
 


