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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ 
วันที่  1๖  สิงหำคม  256๔ 

ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
........................................................... 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยแปลก ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 แปลก ปั่นสันเทียะ  
2 นำยเชำว์ ศิริเถียร สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 เชำว์ ศิริเถียร  
3 นำยบุญช่วย ยิ้มน้อย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 บุญช่วย ยิ้มน้อย  
4 นำยบุญยิ่ง เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 บุญยิ่ง เฮฮำ  
5 นำยฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 ฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ  
6 นำยพูน แตกโพธิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 พูน แตกโพธิ์  
7 นำยหิรัญ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 หิรัญ เนื้อนำ  
8 นำยประภำกร อยู่เย็น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ประภำกร อยู่เย็น  
9 นำยสุชำติ เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 สุชำติ เฮฮำ  

10 นำงสวัสดิ์ เยี่ยงอย่ำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 สวัสดิ ์ เยี่ยงอย่ำง  
11 นำยส ำเริง มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ส ำเริง มิ่งพิมำย  
12 นำยจ ำลอง รำวพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่  7 จ ำลอง รำวพิมำย  
13 นำยสมบัติ เชิญกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมบัติ เชิญกลำง  
14 นำยคูณ เป็นพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 คูณ เป็นพิมำย  
15 นำยเม้ำ กล้ำถูก รองประธำนสภำฯ เม้ำ กล้ำถูก  
16 นำยอุทิตย์ บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 19 อุทิตย์ บรรจงปรุ  
17 นำยชนะ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ชนะ เนื้อนำ  
18 นำยประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์  
19 นำยสมบัติ เผือกเล็ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมบัติ เผือกเล็ก  
20 นำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 เชิด บุญสกุลไทย  
21 นำงแสงทอง อำศัยป่ำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 แสงทอง อำศัยป่ำ  
22 นำยณรงค์ มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 ณรงค์ มิ่งพิมำย  
23 นำงศศิธร บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 ศศิธร บรรจงปรุ  
24 นำงสำวอำรีรัตน์ ขวัญยืน สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อำรีรัตน์ ขวัญยืน  
25 นำงจิดำภำ แสนเจ๊ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 18 จิดำภำ แสนเจ๊ก  
26 นำยบุญเสริม กรวดกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 บุญเสริม กรวดกระโทก  
27 นำยสังวำลย์ สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่  8 สังวำลย์ สุนทะวงค์  
28 นำยค ำแสน อ่ ำกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 ค ำแสน อ่ ำกลำง  
29 นำยส ำรวย กว้ำงพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ส ำรวย กว้ำงพิมำย  
30 นำยบ ำรุง ซื่อสัตย์ ประธำนสภำฯ บ ำรุง ซื่อสัตย์  
31 นำยภำคิน หำญนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ภำคิน หำญนำ  
32 นำงสำวสุชำดำ สมสวนจิต เลขำนุกำรสภำฯ สุชำดำ สมสวนจิต  
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ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยสมบัติ    กิ้นบุรำณ สมำชิก อบต. หมู่ที่  ๕ ขำด 
2 นำยนู         จ ำพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่  ๑๑ ขำด 
๓ นำยฉลอง    พฤกษำชีพ สมำชิก อบต. หมู่ที่  17 ขำด 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยอุดมเดช  สว่ำงจิตร นำยก อบต.หนองระเวียง อุดมเดช  สว่ำงจิตร  
2 นำงสำวภัททิยำ สมสวนจิต รองปลัด  อบต. ภัททิยำ สมสวนจิต  
3 นำยวันชัย จันทร รองนำยก อบต. วันชัย จันทร  
4 นำยสมควร อำศัยไร่ เลขำนุกำรนำยก อบต. สมควร อำศัยไร่  
5 นำงกุศลิน นพบุญชลธี ผอ.กองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  
6 นำยวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักปลัด วสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง  
7 นำงสำวน้ ำทิพย์ ชอบใจ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม น้ ำทิพย์ ชอบใจ  
8 นำยณัฐฐำกร จ่ำยนอก ผอ.กองส่งเสริมกำรเกษตร ณัฐฐำกร จ่ำยนอก  
9 นำงมนัสดำ โสมทองหลำง นักวิชำกำรสุขำภิบำล  รักษำ

รำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำร
กองสำธำรณสุข ฯ 

มนัสดำ โสมทองหลำง  

10 นำงพรสิริ ชนะชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พรสิริ ชนะชัย  
11 นำงสำวประสิตำ งำมพิมำย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ประสิตำ งำมพิมำย  
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำ อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย

และเปิดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่  2  ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เวลำ  09.30  น. 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกขำด  3  ท่ำน   
 1. นำยสมบัติ  กิ้นบุรำณ     สมำชิก อบต. หมู่ที่  5 
 2. นำยนุ        จ ำพิมำย      สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 
 3. นำยฉลอง    พฤกษำชีพ   สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17  
   
ระเบียบวำระท่ี  2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

    1.รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 9  สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำฯ สมำชิก อบต.ทุกท่ำนคงได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่จัดเตรียมให้สมำชิกไว้
ตรวจสอบแล้ว  มีสมำชิกท่ำนใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำสมัย
สำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 วันที่ ๙ สิงหำคม พ.ศ. 256๔  
หรือไม่ถ้ำไม่มีถือว่ำที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทูถ้ำม 
ประธำนสภำฯ  เนื่องจำกไม่มีสมำชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธำนสภำฯ  ผมขอผ่ำนไป 

 วำระท่ี 4 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่อง  ทีค่ณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 4.1 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 4.1.1 วำระท่ี 2  แปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ครับ 
นำยแปลก เรียนประธำนสภำฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยแปลก  

ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ตำมที่
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  ที่สภำฯ ได้มีมติรับหลักกำรในวำระ
ที่ 1 รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕  และสภำก ำหนดยื่นค ำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
วันที่  ๑๐, ๑๑ และวันที่  ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรแปรญัตติตำมขั้นตอน นั้น  คณะกรรมกำรแปรญัตติได้มำปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว  และได้ประชุมพิจำรณำแล้ว  ปรำกฏ
ว่ำไม่มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  ท่ำนใดยื่นค ำเสนอ
ขอแปรญัตติ  และได้ใช้เวลำในกำรพิจำรณำโดยละเอียดแล้ว  ไม่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในข้อใด ตอนใด  จึงมีมติให้คงตำมร่ำงเดิมตำมที่นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองระเวียงได้เสนอ และท่ีประชุมได้รับหลักกำรไว้ 
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เลขำนุกำรสภำฯ ค่ะ เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญท่ำนประธำน
ผ่ำนไปในวำระที่ ๓ ในเรื่องของกำรลงมติได้เลยค่ะ เพรำะว่ำถ้ำไม่มีกำรแปร
ญัตติในวำระที่ ๒ ก็จะไม่มีกำรอภิปรำย 

ประธำนสภำฯ  ครับ ไม่มีกำรแปรญัตติในวำระที่ ๒ ผมก็จะผ่ำนไปเป็นวำระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

  4.1.2 วำระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธำนสภำฯ ต่อไปเป็นกำรลงมติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 256๕ ตำมข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ 
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กระผมจึงขอมติที่ประชุมครับ 

  สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๕ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 (สมำชิกยกมือ ๓0 เสียง) 
 สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 256๕ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 (ไม่มีสมำชิกท่ำนใดยกมือ) 

ที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ    ๓๐ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
 งดออกเสียง       ๑ เสียง 
 สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  3๑ คน 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธำนสภำฯ ขอเชิญท่ำนนำยฯ ครับ 
นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ผมขอ

เรียนอย่ำงนี้นะครับ  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงได้ด ำเนินกำร
จัดตั้งศูนย์ร่มโพธิ์ หรือศูนย์พักคอยที่วัดหนองระเวียง นั้น  ซึ่งวันนี้ก็มีผู้ป่วยที่ส่ง
รักษำที่โรงพยำบำล และผู้ป่วยที่ออกจำกโรงพยำบำลมำพักที่ศูนย์ฯ ประมำณ 
11 คน และพรุ่งนี้ก็เป็นวันส ำคัญอีกวันหนึ่งของศูนย์ฯ คือท่ำนนำยอ ำเภอจะ
ออกมำตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยของต ำบลหนองระเวียงของเรำ ในวันอังคำรที่ 
17 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00 น. จึงขอน ำเรียนท่ำนสมำชิกทุกท่ำนทรำบ 
ท่ำนจะเข้ำร่วมต้อนรับหรือไม่ก็ไม่เป็นไร เพรำะเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ และ
มีอีกเรื่องหนึ่ง คือขอควำมร่วมมือกับท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ตำมที่ได้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยนั้นก็จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต้องใช้งบประมำณมำก
พอสมควร เพรำะเรำไม่รู้ว่ำจะต้องตั้งศูนย์ฯ อีกนำนแค่ไหน และตอนนี้ก็ใช้
งบประมำณของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 150,000 บำท 
และต้องใช้งบกลำงของ อบต.อีก และมีผู้บริจำคมำหลำยรำยทั้งบริจำคทรัพย์ 
บริจำคน้ ำดื่ม อำหำรแห้งต่ำงๆ  ผมจึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ร่วมบริจำคตำมก ำลังศรัทธำครับ และขอมอบหมำยให้นำงสำวมนัสดำ โสมทองหลำง 
ผู้รับผิดชอบแจ้งรำยนำมผู้มีจิตศรัทธำให้ท่ำนทรำบ   



5 

 

นำงมนัสดำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ดิฉันนำงมนัสดำ โสมทองหลำง นักวิชำกำรสุขำภิบำล รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ขอแจ้งรำยนำมผู้บริจำคเงินให้ศูนย์พักคอยค่ะ 

 1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  จ ำนวน 10,000 บำท 
 2. บริษัท อุตสำหกรรมโครำช จ ำกัด  จ ำนวน 10,000 บำท 
 3. ชมรมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน    จ ำนวน 20,000 บำท 
 4. ท่ำทรำย เพ่ิมทรัพย์ทรำยเพชร   จ ำนวน  5,500 บำท 
 5. นำงสำวไอลดำ  คุ้มทองหลำง   จ ำนวน  1,000 บำท 
 6. นำงขวัญหญิง   ขวัญคง   จ ำนวน  1,000 บำท 
 7. ร้ำนรำตรี พำณิชย์    จ ำนวน  1,000 บำท 
 8. นำงสำวสุธิดำ  หมูมะเริง   จ ำนวน     100 บำท 
 9. ครอบครัวรัตนเศรษฐ์    จ ำนวน  3,000 บำท 
 10. นำยวสวัตติ์  อ้วนโพธิ์กลำง   จ ำนวน  2,000 บำท  
  และรำยนำมผู้บริจำคอำหำร สิ่งของให้ศูนย์พักคอยค่ะ 
 1. บริษัท อุตสำหกรรมโครำช จ ำกัด 
     - แอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 10 แกลลอน 
     - พัดลม ตั้งพื้น     จ ำนวน 10 ตัว 
     - น้ ำดื่ม      จ ำนวน 120 แพ็ค 
 2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มงคลพิมำยก่อสร้ำง วัสดุก่อสร้ำงจ ำนวน   5 รำยกำร 
     - วงบ่อซีเมนต์, ฝำท่อซีเมนต์, ปูนซีเมนต์, ทรำย และหิน 
 3. ผู้อ ำนวยกำรทอง และแม่สมหมำย วิริยะจำรุ  จ ำนวน 20 รำยกำร 
     - เช่น พัดลม ชุด PPE หน้ำกำกอนำมัย ยำสระผม หวี  
 4. ร้ำนส้มต ำลงมอ ข้ำวกล่อง    จ ำนวน 15 กล่อง 
 5. นำงสำวยุพิน  ประเสริฐกำร  น้ ำดื่ม  จ ำนวน 5 แพ็ค 
 6. นำงสำวจิตรำ  กล้ำกสิกำรณ์ น้ ำดื่ม  จ ำนวน 5 แพ็ค 
 7. ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ 
     - น้ ำดื่ม    จ ำนวน 10 แพ็ค 
     - หน้ำกำกอนำมัย   จ ำนวน  2  กล่อง 
 8. นำยสมชำย สันโดษ (ก ำนันต ำบลหนองระเวียง) และนำยสุนทร  พลองพิมำย       

     (ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1)   
      - เครื่องดื่ม เอ็มร้อย    จ ำนวน 2 แพ็ค 
      - มำม่ำ    จ ำนวน 2 กล่อง 
 9. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทีมเกษตรพัฒนำ ร้ำนหนองปรือมินิเซนเตอร์ 
       - ถังพ่นยำแบตเตอรี่ ขนำด 12 ลิตร จ ำนวน 2 ถัง 
 10. ท่ำทรำยเพิ่มทรัพย์ทรำยเพชร 
                                               - น้ ำดื่ม    จ ำนวน 10 แพ็ค 
       - หน้ำกำกอนำมัย   จ ำนวน 4 กล่อง 
นำยก อบต. ครับที่แจ้งให้ทรำบ ส ำหรับผู้มีจิตศรัทธำในกำรร่วมบริจำคหรือหำกมีสมำชิก

สภำฯ ท่ำนใดประสงค์จะบริจำคอำหำร น้ ำดื่ม หรือสิ่งของต่ำงๆ เชิญได้ที่ศูนย์ฯ 
ครับ เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำจะต้องตั้งศูนย์แห่งนี้อีกนำนแค่ไหน และงบประมำณที่
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สำมำรถเบิกจ่ำยได้จะมีเพียงพอหรือไม่ จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน โดยขอให้ท่ำนแจ้งกับนำงสำวมนัสดำ โสมทองหลำง เจ้ำหน้ำที่ อบต. ครับ 

 จึงขอแจ้งให้ทรำบเพียงเท่ำนี้ ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดมีขอเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญท่ำนเม้ำครับ 
นำยเม้ำ เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ผมนำยเม้ำ  กล้ำถูก ผมรอง

ประธำนสภำฯ ขอเสนอให้หักจำกเงินเดือนสมำชิกคนละ 200 บำท  
โดยขอให้ท่ำนนำยกฯ ส ำรองให้ก่อน พอถึงสิ้นเดือนก็ให้เจ้ำที่หักจำกเงินเดือน
คืนท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต.  เรื่องขอควำมอนุเครำะห์บริจำคเงิน ขอให้ท่ำนบริจำคตำมก ำลังศรัทธำ ไม่ได้
บังคับว่ำจะบริจำคเท่ำไร บ้ำงคนอำจจะมีควำมพร้อมไม่เท่ำกัน ตำมที่ท่ำนเสนอ
มำผมก้อจะพอช่วยหำเงินส ำรองออกให้ก่อนได้ แต่ก็ต้องถำมควำมเห็นของ
สมำชิกท่ำนอื่นด้วย 

ประธำนสภำฯ ครับมีสมำชิกท่ำนใดมีข้อคิดเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ เชิญท่ำนแปลกครับ 
นำยแปลก เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ผมนำยแปลก  ปั่นสันเทียะ 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอเงินชมรมสมำชิกสภำ อบต. หนองระเวียง 
โดยให้น ำเงินผลก ำไรของชมรม จ ำนวน 20,000 บำท มำบริจำคครับ 

ประธำนสภำฯ ครับมีสมำชิกท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ เชิญท่ำน
สังวำลย์ครับ 

นำยสังวำลย์ เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยสังวำลย์  
สุนทะวงศ์  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอเงินชมรมไปใช้ในโครงกำรนี้ครับ 
และขอบริจำคส่วนตัวอีก 500 บำท ครับ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใด มีข้อเสนอแนะอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญท่ำนเชิดครับ 
นำยเชิด เรียนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯและสมำชิกสภำอบต. ทุกท่ำน ผมนำยเชิด  

บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ขอเชิญชวนสมำชิกทุกท่ำนร่วมด้วย
ช่วยกัน เงินชมรมหรือเงินส่วนตัว ผมก็เห็นด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนอ่ืนมีขอเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญท่ำนหิรัญครับ 
นำยหิรัญ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ และสมำชิก อบต.ทุกท่ำน ผมนำยหิรัญ  

เนื้อนำ สมำชิก อบต.หมู่ที่ 10 เห็นด้วยให้น ำเงินชมรมสมำชิกฯ มำบริจำคครับ 
ประธำนสภำฯ เชิญท่ำนเม้ำครับ 
นำยเม้ำ  เรียนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ และสมำชิก อบต. ทุกท่ำน ผมนำยเม้ำ กล้ำถูก 

รองประธำนสภำฯ เงินชมรมสมำชิกฯ ที่จะเอำมำบริจำคก็แล้วแต่ท่ำนสมำชิก
จะเห็นสมควร ผมก็เห็นด้วย และขอบริจำคส่วนตัว 1,000 บำทครับ 

ประธำนสภำฯ เชิญท่ำนบุญเสริมครับ 
นำยบุญเสริม เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนผมนำย 

บุญเสริม  กรวดกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 เห็นด้วยกับกำรน ำเงินชมรมฯ
มำบริจำค จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำทและขอบริจำคส่วนตัวอีก 500 บำท ครับ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชกท่ำนใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่ำนแปลกครับ 
นำยแปลก  ขอขอบคุณที่ท่ำนสมำชิกเห็นด้วยกับข้อเสนอให้น ำผลก ำไรของชมรมสมำชิก 

อบต. มำบริจำค จ ำนวน 20,000 บำท และผมขอบริจำคส่วนตัวอีก 1,000 บำทครับ 
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ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นอีกหรือไม่เชิญครับ ถ้ำไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ 

ประธำนสภำฯ ผมขอมติที่ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด เห็นควร ว่ำให้น ำเงินชมรมสมำชิก อบต. มำ
บริจำค จ ำนวน 20,000 บำทครับ 

 (สมำชิกยกมือ 30  เสียง)  
 ผมขอมติที่ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด เห็นควร ว่ำให้น ำเงินชมรมสมำชิก อบต.

บริจำค จ ำนวน 10,000 บำทครับ 
 (ไม่มีสมำชิกท่ำใดยกมือ) 
เลขำนุกำรสภำฯ  ขอสรุปค่ะ ถ้ำจะน ำเงินชมรมสมำชิก อบต. มำบริจำคก็จะได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

เลย กรรมกำรเบิก 2 ท่ำน คือประธำนสภำฯ และนำงสำวอำรีรัตน์ ขวัญยืน 
 ถ้ำสมำชิกท่ำนใดไม่พร้อมที่จะบริจำคในวันนี้ ขอเชิญบริจำคได้ที่ศูนย์พักคอย 

ก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรหรือน้ ำดื่ม ส ำหรับอำหำรของผู้ป่วยที่เข้ำพักที่ศูนย์ฯ  
อบต. เป็นคนจัดอำหำรให้ทุกมื้ อ หรือถ้ำผู้ปกครองหรือญำติผู้ป่ วยมี 
ควำมสะดวกจะเอำอำหำรมำเพ่ิมเติมให้ผู้ป่วยเองก็ได้ เรำจะมีโต๊ะส ำหรับวำง
อำหำรแล้วผู้ป่วยจะมำหยิบเอง โดยกำรประกำศผ่ำนไมโครโฟน 

 กำรอยู่เวรศูนย์พักคอยของสมำชิกได้ส่งผ่ำนไลน์ไปแล้ว แต่ถ้ำท่ำนใดไม่ได้เข้ำไป
ดูในไลน์ท่ำนสำมำรถเช็คได้ท่ีกองสำธำรณสุขค่ะ 

 - กลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 18.00 น. – 06.30 น. ผู้อยู่เวร สมำชิก อบต. (ผู้ชำย) 
1 ท่ำน, อปพร. 2 ท่ำน และก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 2 ท่ำน 

 - กลำงวัน ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. – 18.30 น. ผู้อยู่เวร ผู้ใหญ่บ้ำน 2 ท่ำน 
                                           กลำงวัน ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ผู้อยู่เวร  หมอ 1 ท่ำน, สมำชิก 

อบต.(ผู้หญิง) 1 ท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ อบต. 1 ท่ำน และ อสม. 2 ท่ำน  
 ค่ำตอบแทนในกำรอยู่เวร 12 ชั่วโมงขึ้นไป ได้ค่ำตอบแทน 200 บำท 
 ค่ำตอบแทนในกำรอยู่เวร   8 ชั่วโมง        ได้ค่ำตอบแทน 120 บำท 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงเป็นหน่วยงำนในกำรจัดตั้งศูนย์พักคอย 

ในช่วงแรกกำรเบิกจ่ำยยังไม่ชัดเจน ก็ได้งบประมำณกำรสนับสนุนจำกชมรม
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน บริษัท อุตสำหกรรมโครำช จ ำกัด ท่ำนนำยกฯ และผู้มีจิต
ศรัทธำหลำยท่ำน และในวันนี้ก็ได้รับกำรสนับสนุนจำกชมรมสมำชิก อบต.อีก 
ขอให้ปรบมือให้กบัตัวเองที่ร่วมบริจำค  ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องชำวต ำบลหนองระเวียง 

 คือในแต่ละวันก็จะมีผู้ป่วยเข้ำ-ออกศูนย์ฯ ทุกวัน และวันนี้ก็มีผู้ป่วยผู้ที่ 
ศูนย์ฯ 11 รำย เนื่องจำกผู้ป่วยที่รอเตียงอำจจะเข้ำพัก ๑-๒ วัน ได้เตียงจำก
โรงพยำบำลก็ต้องออกจำกศูนย์ฯ และหลังจำกเข้ำรักษำที่โรงพยำบลแล้วอำจจะ
รักษำ ๑๐ วันแล้วก็ต้องกลับเข้ำมำพักที่ศูนย์ฯ อีก ๔ วัน จะเห็นได้ว่ำคนท ำงำน
เหนื่อย คือเจ้ำหน้ำที่ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย ซึ่งมีควำมเสี่ยงเพรำะสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วย เนื่องจำกท่ำนนำยกฯ ได้รับปำกให้ใช้รถยนต์ส่วนกลำงของ อบต. ซึ่งเรื่อง
ของรถรับส่งผู้ป่วย สปสช.จะจัดสรรเงินค่ำรถส ำหรับรับส่งผู้ป่วยให้รำยละ 
๓,๗๐๐ บำทต่อคน ตำมหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยบริกำร คือ รพ.สต. 
ทั้ง ๒ แห่ง หรือ อบต. ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะรำยงำน และงบที่จัดสรรในเรื่องของ 
ค่ำน้ ำมันและอ่ืนๆ อีก  ซึ่งเรื่องกำรจัดสรรเงินยังไม่มีควำมชัดเจน แต่หนังสือ
แจ้งมำแล้วว่ำค่ำใช้จ่ำยใดเบิกจำกหน่วยงำนใด  ค่ำอำหำรส ำหรับผู้ป่วย สปสช. 
แจ้งจัดสรรให้แต่ไม่ชัดเจนว่ำจะจัดสรรให้ รพ.สต. หรือ อบต. ขอน ำเรียนว่ำใน
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เรื่องของเงินบริจำคที่รับมำครั้งแรก เรำเอำไปใช้จ่ำยในเรื่องของกำรจัดซื้อ
ท่อพีวีซี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งศูนย์ฯ ช่วงหลังมีหลักเกณฑ์ของ
กำรเบิกจ่ำยเงินที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้นว่ำรำยกำรไหนเบิกได้รำยกำรไหนเบิก
ไม่ได้ ในส่วนของเงินบริจำคก็จะน ำไปใช้จ่ำยในส่วนของที่รำยกำรที่เบิกไม่ได้ 
หรือคณะกรรมกำรศูนย์ฯ อำจพิจำรณำว่ำหำกผู้ป่วยรำยใดมีฐำนะยำกจน ถ้ำ
ท่ำนบริจำคสิ่งของ ตอนที่เขำกลับไปกักตัวที่บ้ำนอีก ๑๔ วันอำจจะเป็นสิ่งของ
ตรงนี้ที่จะให้กลับเอำไปใช้ เนื่องจำกคนที่ออกจำกศูนย์ฯ แล้วต้องไปกักตัวที่
บ้ำนอีก ๑๔ วัน คือศูนย์ฯ ข้ำงล่ำงเป็นรำย HI หรือเรียกว่ำ Home Isolation 
ส ำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแล้วต้องพักรอเตียง ฉะนั้น หลังจำกที่เขำได้ เตียง
จำกโรงพยำบำลเรำก็เอำรถส่งไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล ประมำณ ๑๐ วัน  
ถ้ำอำกำรดีขึ้น หมอให้ออกจำกโรงพยำบำลก็มำเข้ำพักที่ศูนย์ฯ อีก ๔ วัน ซึ่ง  
๔ วันที่เข้ำพักคือพักข้ำงบน เรียกผู้ป่วยสีเขียวที่ได้รับกำรรักษำแล้ว ไม่มีอำกำร
หรือมีอำกำรเพียงเล็กน้อย ชั้นบนเรียก CI คือ Community Isolation มำพัก
เพ่ือช่วยลดกำรใช้เตียงในโรงพยำบำลหรือโรงพยำบำลสนำม จะอยู่ ๔ วัน 
หลังจำกครบ 4 วัน ก็เตรียมรถส่งผู้ป่วยกลับบ้ำน ในศูนย์เองจะมีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบก็คือ รพ.สต.  อบต. ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ช่วยกัน แต่ส่วนใหญ่เรื่องของ
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรดูแลผู้ป่วยจะเป็นทีมของ รพ.สต. กับคุณหมอ ในส่วน
ของ อบต. เองก็จะประสำนงำนในเรื่องของงำนบุคคลกำรให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำไป
ปฏิบัติงำน และกำรประสำนในเรื่องของอำหำรส ำหรับผู้ป่วย และดูแลควำม
เรียบร้อยต่ำงๆ  เนื่องจำกหน่วยงำนเรำเป็นหน่วยหลักในเรื่องของกำรจัดตั้ง
ศูนย์ฯ  จึงอยำกเรียนให้ท่ำนสมำชิกได้รับทรำบ 

 เรื่องอ่ืนๆ ที่กองสำธำรณสุขได้น ำเรียนไปแล้ว ในส่วนของเงินบริจำคส่วนใหญ่
จะรับเป็น ๒ ที่ คือ รพ.สต. และ อบต. ในส่วนของ อบต. เจ้ำหน้ำที่จะท ำ
รำยละเอียดทั้งรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำย 

 รพ.สต. จะดูแลเรื่องของควำมสะอำดของรถรับส่งผู้ป่วยซึ่งจะต้องฆ่ำเชื้อทุกครั้ง 
เพรำะเสี่ยงและสัมผัสกับคนที่จะไปรับหรือคนที่ไปท ำควำมสะอำดเอง 

 เรำจะเห็นได้ว่ำกำรเข้ำเวรกลำงวันจะมีช่วงเวลำ ๐๖.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. โดยมี
ผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำเวร เนื่องจำกช่วงเวลำดังกล่ำว อสม. หรือเจ้ำหน้ำที่ ยังไม่เข้ำมำ
ปฏิบัติงำน ผู้ใหญ่บ้ำนที่เข้ำเวรในช่วงเวลำนั้นเพ่ือดูแลควำมเรียบร้อย เพรำะ
เป็นช่วงที่ญำติของผู้ป่วยจะน ำอำหำรมำให้ ซึ่งให้ดูควำมเรียบร้อย โดยเฉพำะ
ข้ำงล่ำงผู้ป่วยสีแดง ดูแลไม่ให้ญำติของผู้ป่วยเข้ำไปใกล้ชิดหรือเข้ำไปสัมผัสมำก
เกินไป เรำไปปฏิบัติหน้ำที่เองก็ต้องระมัดระวัง ส่วนเจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติหน้ำที่
ถือว่ำไม่เสี่ยงมำก เนื่องจำกเรำพูดคุยหรือแจ้งผู้ป่วยผ่ำนไมโครโฟน และที่ศูนย์ฯ 
ก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งสำมำรถดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เข้ำพักได้ 

 กำรจัดตั้งศูนย์ฯ ในช่วงแรกๆ คิดว่ำจะไม่มีผู้ป่วยแต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ำออกทุกวัน 
และวันนี้ก็มีส่งผู้ป่วยไปโรงพยำบำล 2 รำย และรำยรับกลับจำกโรงพยำบำล 
เนื่องจำกว่ำโรงพยำบำลจะรักษำ 7-10 วัน ซึ่งปกติกำรรักษำผู้ป่วยจะอยู่ที่ 14 วัน 
ขึ้นอยู่กับคุณหมอจะประเมินว่ำกลับมำได้ไหม ผู้ป่วยที่ส่งกลับมำคือผู้ป่วยสีเขียว 
อยำกให้ท่ำนเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในศูนย์พักคอย หลำยท่ำนอำจ 
ไม่เข้ำใจว่ำจะเอำเงินบริจำคไปท ำอะไร และช่วงนี้เริ่มจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งใช้
งบประมำณของกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.หนองระเวียง ที่ได้ขออนุมัติ
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เบิกจ่ำยจ ำนวน 150,000 บำทค่ำอำหำรของผู้ป่วยเบิกจ่ำยได้ไม่เกิน 50 บำท
ต่อมื้อ คนละไม่เกิน 3 มื้อ และได้รับควำมอนุเครำะห์จำกนำงลูกจันทร์  
ปั่นสันเทียะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 จัดเตรียมอำหำรให้ซึ่งบำงวันก็มำกบ้ำง
น้อยบ้ำงขึ้นอยู่จ ำนวนของผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่ของเรำก็จะดูรำยงำนจำกกลุ่มไลน์
และประสำน รพ.สต. เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว กำรด ำเนินงำนในศูนย์ฯ  
มีควำมปลอดภัย เพรำะมีกำรติดตั้ งกล้องวงจรปิดผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่มี 
อำกำรหนัก กรณีมีลูกหลำนหรือญำติใครที่กลับมำจำก กทม. หรือพ้ืนที่เสี่ยง 
และไม่รู้ว่ำตัวเองป่วย ไปตรวจผลยังไม่ออกซึ่งบำงที่รอผลตรวจซึ่งผลยังไม่ออก 
แต่ก็ไม่อยู่บ้ำน แล้วหำกผลตรวจออกมำว่ำติดเชื้อ ยังไงก็ต้องเข้ำกักตัว หรือถ้ำ
บ้ำนใครมีควำมพร้อมที่จะกักตัวที่บ้ำน เนื่องจำกที่บ้ำนไม่มีใครเลยก็กักตัวที่
บ้ำนได้แต่ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เพรำะว่ำโรคติดต่อมีกฎหมำยควบคุม 
ถ้ำอยู่บ้ำนก็ต้องมีมำตรกำรป้องกันอย่ำงรัดกุม 

 สืบเนื่องจำกรองวันชัย  จันทร ไปประชุมที่อ ำเภอและที่ประชุมให้จัดตั้งศูนย์ 
พักคอยให้แล้วเสร็จภำยใน 4 วัน ซึ่งศูนย์ฯ เองต้องมีกำรออกแบบเพ่ือให้ได้รับ
ควำมปลอดภัย กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด 2019 จะมีกำรยกเว้น
ระเบียบให้ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน และขออนุมัติได้เลย
ต้องขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของเรำเป็นอย่ำงมำกที่ช่วยกันจัดท ำศูนย์พักคอย 
เพียง 1 วันและมีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจศูนย์ฯ สั่งท ำเพ่ิมข้ำงล่ำงอีกก็ใช้เวลำอีก
เพียง 1 วันก็ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ขอน ำเรียนสมำชิกว่ำ เจ้ำหน้ำที่ อบต. จัดท ำ
ศูนยฯ์ เองทั้งหมด ทั้งครูที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เนื่องจำกเป็นช่วงที่ปิดศูนย์ฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ของ อบต. พนักงำน และลูกจ้ำง ร่วมแรงร่วมใจกันด ำเนินกำรดังกล่ำว 
และในเรื่องของกำรจัดท ำบ่อบ ำบัดก็ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกบริษัท 
อุตสำหกรรมโครำช จ ำกัด ขุดให้และต้องขอขอบคุณวัดมำบประดู่ที่สนับสนุน
พำเรทพลำสติกเพ่ือน ำมำท ำเตียงนอนส ำหรับผู้ป่วย ถ้ำมีกำรปิดศูนย์แล้วมีเงิน
บริจำคเหลือจ่ำยอำจน ำเงินไปมอบให้วัดหรือหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่อง
ค่ำไฟฟ้ำวัดมีหนังสือแจ้งแนวทำงกำรยกเว้นค่ำไฟฟ้ำ ส่วนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  
ค่ำอินเตอร์เน็ตจำกกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ค่ำขยะติดเชื้อที่โรงพยำบำลมำ
จัดเก็บยังไม่ทรำบว่ำจะมีค่ำบริกำรหรือไม่ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้มี 
กำรแจ้งเข้ำมำ เนื่องจำกศูนย์พักคอยเปิดท ำกำรเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2564  
ฉะนั้นท ำไมต้องท ำหนังสือค ำสั่งในกำรจัดคนอยู่เวรยำมที่ศูนย์ฯ เพรำะจะ
เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน บันทึกเรื่องอำหำรเพ่ือเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร บันทึกกำรใช้รถส่วนกลำง เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมัน คือระเบียบแจ้งแนว
ทำงกำรเบิกจ่ำยเงินต้องไม่ซ้ ำซ้อน และวันนี้ประธำนสภำฯ ร่วมบริจำค 2,000 บำท 
ขอเสียงปรบมือให้ท่ำนประธำนสภำฯ ด้วยค่ะ 

ประธำนสภำฯ ในวำระอ่ืน ๆ มีสมำชิกหรือผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  ขอ
เชิญท่ำนรองเม้ำครับ 

นำยเม้ำ เรียนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผมนำยเม้ำ กล้ำถูก รองประธำนสภำฯ  ผมไม่สำมำรถเข้ำอยู่ เวรยำมได้  
เนื่องจำกผมมีอำกำรป่วยร่ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรง  ต้องขออภัยด้วยครับ 
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นำยก อบต. กำรอยู่เวรยำมจัดให้เฉพำะสมำชิก อบต ส่วนประธำนสภำฯ กับรองประธำนสภำฯ 
ไม่ได้จัดให้อยู่เวรยำมครับ ขอเรียนให้ทรำบ  

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  ผมขอขอบคุณสมำชิก
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ที่ได้มำประชุม ผมขอปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุมเวลำ   11.30  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)       สุชำดำ  สมสวนจิต            ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวสุชำดำ  สมสวนจิต) 
                เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
     

 (ลงชื่อ)   ฐปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ    กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
           (นำยฐปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ) 
    

                                         (ลงชื่อ)      สุชำติ  เฮฮำเฮฮำ         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
                (นำยสุชำติ  เฮฮำ) 
     

                                         (ลงชื่อ)     สมบัติ  เผือกเล็ก          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
     (นำยสมบัติ  เผือกเล็ก) 
  
 
 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง    ได้รับรองรำยงำน . 
กำรประชุมฉบับนี้แล้ว ในครำวประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ เมื่อวันที่  27  กันยำยน 256๔              .   

(ลงชื่อ)           บ ำรุง  ซื่อสัตย์  บ ำรุง  ซื่อสัตย์    
                 (นำยบ ำรุง  ซื่อสัตย์) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
 
    

    

 


