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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2564 

วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

........................................................... 

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยคูณ เป็นพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 คูณ เป็นพิมำย  
2 นำยเชำว์ ศิริเถียร สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 เชำว์ ศิริเถียร  
3 นำยนู จ ำพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นู จ ำพิมำย  
4 นำยบุญช่วย ยิ้มน้อย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 บุญช่วย ยิ้มน้อย  
5 นำยบุญเสริม กรวดกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 บุญเสริม กรวดกระโทก  
6 นำยสมบัติ เผือกเล็ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมบัติ เผือกเล็ก  
7 นำยฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 ฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ  
8 นำยบุญยิ่ง เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 บุญยิ่ง เฮฮำ  
9 นำงสวัสดิ์ เยี่ยงอย่ำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 สวัสดิ ์ เยี่ยงอย่ำง  

10 นำยสมบัติ เชิญกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมบัติ เชิญกลำง  
11 นำยสุชำติ เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 สุชำติ เฮฮำ  
12 นำยพูน แตกโพธิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 พูน แตกโพธิ์  
13 นำยณรงค์ มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 ณรงค์ มิ่งพิมำย  
14 นำยส ำรวย กว้ำงพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ส ำรวย กว้ำงพิมำย  
15 นำยบ ำรุง ซื่อสัตย์ ประธำนสภำฯ บ ำรุง ซื่อสัตย์  
16 นำยหิรัญ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 หิรัญ เนื้อนำ  
17 นำยแปลก ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 แปลก ปั่นสันเทียะ  
18 นำยฉลอง พฤกษำชีพ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 ฉลอง พฤกษำชีพ  
19 นำงสำวอำรีรัตน์ ขวัญยืน สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อำรีรัตน์ ขวัญยืน  
20 นำยประภำกร อยู่เย็น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ประภำกร อยู่เย็น  
21 นำยส ำเริง มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ส ำเริง มิ่งพิมำย  
22 นำยเม้ำ  กล้ำถูก รองประธำนสภำฯ เม้ำ                   กล้ำถูก  
23 นำยจ ำลอง รำวพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 จ ำลอง รำวพิมำย  
24 นำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 เชิด บุญสกุลไทย  
25 นำยประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์  
26 นำยอุทิตย์ บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 19 อุทิตย์ บรรจงปรุ  
27 นำงแสงทอง อำศัยป่ำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 แสงทอง อำศัยป่ำ  
28 นำยค ำแสน อ่ ำกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 ค ำแสน อ่ ำกลำง  
29 นำยสมบัติ กิ้นบุรำณ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมบัติ กิ้นบุรำณ  
30 นำยสมำน บำนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 19 สมำน บำนสันเทียะ  



2 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
31 นำงจิดำภำ แสนเจ๊ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 18 จิดำภำ แสนเจ๊ก  
32 นำยสังวำลย์ สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 สังวำลย์ สุนทะวงค์  
33 นำยศศิธร                      บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 ศศิธร                                          บรรจรปรุ  
34 นำยภำคิน หำญนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ภำคิน หำญนำ  
35 นำยชนะ                  เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ชนะ เนื้อนำ  
36 นำยอุดมเดช         สว่ำงจิตร นำยก อบต.หนองระเวียง อุดมเดช สว่ำงจิตร  
37 นำงสำวสุชำดำ สมสวนจิต เลขำนุกำรสภำฯ สุชำดำ สมสวนจิต  
 
 
ผู้ไม่มำประชุม 
                       -ไม่มี- 
 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยสมควร อำศัยไร่ เลขำนำยก อบต. สมควร อำศัยไร่  
2 นำยปรำณีศิลป ์ ปรำสำทสูง รองนำยก อบต. ปรำณีศิลป์ ปรำสำทสูง  
3 นำยวันชัย จันทร รองนำยก  อบต. วันชัย จันทร  
4 นำงสำวน้ ำทพิย ์ ชอบใจ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม น้ ำทิพย์ ชอบใจ  
5 นำงกุศลนิ นพบุญชลธี ผอ.กองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  
6 นำงมนัสดำ            โสมทองหลำง นักวิชำกำรสำธำรณสุข รักษำรำชกำร

แทน ผอ. กองสำธำรณสุข 
มนัสดำ โสมทองหลำง  

7 นำยวสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด วสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง  
8 นำงพรสิร ิ ชนะชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พรสิริ ชนะชัย  
9 นำงสำวจิรวรรณ ศิริสวัสดิ ์ นักวิชำกำรศึกษำ จิรวรรณ       ศิริสวัสดิ์  

10 นำยณัฐฐำกร จ่ำยนอก ผอ.กองส่งเสริมกำรเกษตร ณัฐฐำกร       จ่ำยนอก  
11 นำงสำวประสิตำ   งำมพิมำย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ประสิตำ       งำมพิมำย  
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำ อบต. ครบแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ  ได้จุดธูปเทียนบูชำ

พระรัตนตรัยและเปิดกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ              

สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เวลำ 09.30  น. 
ประธำนสภำฯ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ขอแนะน ำข้ำรำชกำรใหม่ที่มำปฏิบัติงำนที่ 

อบต.หนองระเวียง จ ำนวน ๒ คน ดังนี้ 
 ๑. นำงสำวจิรวรรณ  ศิริสวัสดิ์   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ มำบรรจุใหม่ 
 ๒. นำงสำวประสิตำ  งำมพิมำย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
            โอนย้ำยมำจำก อบจ.ปรำจีนบุรี 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 

ประธำนสภำฯ วันนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมครบทุกหมู่บ้ำน 
ที่ประชุม รับทรำบ      

ระเบียบวำระท่ี  2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
- รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมัญ  
     สมัย 4  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 256๓ เมื่อวันที ่๗ พฤศจิกำยน 256๓      

ประธำนสภำฯ สมำชิก อบต.ทุกท่ำนคงได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่จัดเตรียมให้สมำชิกไว้
ตรวจสอบแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำสมัย
สำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 256๓ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน 256๓  หรือไม่
ถ้ำไม่มีถือว่ำที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทูถ้ำม 
ประธำนสภำฯ   เนื่องจำกไม่มีสมำชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธำนสภำฯ  ผมขอผ่ำนไป 
              วำระท่ี  4 

ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องที่เสนอใหม่ 
4.1  กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 256๔ 

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนสมำชิก อบต. เสนอก ำหนดสมัยประชุม ขอเชิญคุณแปลก ครับ 
นำยแปลก ปั่นสันเทียะ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยแปลก  ปั่นสันทียะ สมำชิก อบต. 

หมู่ที่ ๖  ผมขอเสนอ 4 สมัย ครับ 
ประธำนสภำฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำนครับ 
นำยสุชำติ  เฮฮำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยสุชำติ  เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 

ขอรับรองครับ 
นำยเชำว์  ศิริเถียร  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยเชำว์  ศิริเถียร สมำชิก อบต.  

หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรองครับ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมถือว่ำที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบตำมที่ท่ำนแปลก  ปั่นสันเที่ยะ เสนอคือ สภำ อบต. หนองระเวียง
ก ำหนดให้มีกำรประชุมสมัยสำมัญ จ ำนวน 4 สมัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก ำหนดสมัยประชุม 4 สมัย    
 



4 

 

4.2 ก ำหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัย   
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนสมำชิก อบต. เสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัย 
    ขอเชิญท่ำนคูณ   ครับ 
นำยคูณ  เป็นพิมำย เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม

นำยคูณ  เป็นพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่  ๗  ผมขอเสนอสมัยที่ 2 วันที่   
5 เมษำยน  256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน 

ประธำนสภำฯ ขอสมำชิกรับรอง ๒ ท่ำนครับ 
นำยสังวำลย์  สุนทะวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม

นำยสังวำลย์  สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ ๘ ขอรับรองครับ 
นำยประภำกร  อยู่เย็น เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม

นำยประภำกร  อยู่เย็น สมำชิก อบต. หมู่ ๑๕ ขอรับรองครับ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญสมำชิกเสนอสมัยที่ ๓ ครับ 
นำยจ ำลอง  รำวพิมำย เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม 

นำยจ ำลอง  รำวพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ ๗ ขอเสนอสมัยที่ 3 วันที่ 5 สิงหำคม   
           256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน 

ประธำนสภำฯ  ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำนครับ 
นำยค ำแสน  อ่ ำกลำง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  กระผมนำยค ำแสน  อ่ ำกลำง สมำชิก อบต. หมู่ ๙  
    ผมขอรับรองครับ 
นำยบุญเสริม  กรวดกระโทก เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  กระผมนำยบุญเสริม  กรวดกระโทก สมำชิก อบต.      
                                          หมู่ ๑๔ ขอรับรองครับ 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญสมำชิก อบต. เสนอสมัยที่ ๔ ครับ เชิญท่ำนพูน ครับ 
นำยพูน แตกโพธิ์   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  กระผมนำยพูน แตกโพธิ์  สมำชิก อบต. หมู่ที่  ๒ 
                                          ขอเสนอสมัยที่ 4 วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกำยน 256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน 
ประธำนสภำฯ  ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำนครับ  
นำยนู  จ ำพิมำย เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยนู  จ ำพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ ๑๑ 

ขอรับรองครับ 
นำยหิรัญ  เนื้อนำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยหิรัญ  เนื้อนำ  สมำชิก อบต. หมู่ ๑๐ 

ขอรับรองครับ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอและมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมถือว่ำที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้โดยก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญแต่ละสมัย  ดังนี้ 
 สมัยที ่2 วันเริ่มกำรประชุม เป็นวันที่ 5 เมษำยน 256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วนั 
 สมัยที่ 3 วันเริ่มกำรประชุม เป็นวันที่ 5 สิงหำคม 256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน 
 สมัยที่ 4 วันเริ่มกำรประชุม เป็นวันที่ 5 พฤศจิกำยน 256๔ มีก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
    4.3  ก ำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  256๕ 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนสมำชิก อบต. เสนอวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  
    256๕  ขอเชิญท่ำนแปลก  ครับ 
นำยแปลก  ปั่นสันเทียะ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม

นำยแปลก  ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุม
สำมัญสมัยแรกประจ ำปี 256๕ เป็นวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ 256๕  และก ำหนด
ระยะเวลำของสมัยแรก 15 วันครับ 
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ประธำนสภำฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำนครับ 
นำยส ำเริง  มิ่งพิมำย เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยส ำเริง  มิ่งพิมำย สมำชิก อบต.  

หมู่ ๒๐ ขอรับรองครับ 
นำยเชิด  บุญสกุลไทย เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. 

หมู่ ๑๒ ขอรับรองครับ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  ถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้ก ำหนด

วันเริ่มต้นประชุมสำมัญสมัยแรกประจ ำปี 256๕ ในวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ 256๕  
และก ำหนดระยะเวลำของกำรประชุม 15 วัน 

มิติที่ประชุม เห็นชอบ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเพ่ิมระเบียบวำระกำรประชุม  
 4.4 เรื่องกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       เอกสำรเจ้ำหน้ำที่ได้แจกให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว  
ประธำนสภำฯ  แจ้งสมำชิก อบต. ทุกท่ำนเพ่ิม ข้อ ๔.๔ เรื่องกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำรโอน
งบประมำณชี้แจงในที่ประชุมสภำฯ 

เลขำนุกำรสภำฯ กำรชี้แจงเรื่องกำรโอนงบประมำณเป็นส่วนของท่ำนนำยก อบต. แต่เนื่องด้วย
ท่ำนนำยกฯ ป่วย ไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้  จึงขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่จะโอน
งบประมำณได้ชี้แจงรำยละเอียดในที่ประชุมค่ะ 

นำงมนัสดำ  โสมทองหลำง เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิก อบต. หนองระเวียง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ดิฉันนำงมนัสดำ  โสมทองหลำง นักวิชำกำรสุขำภิบำล รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ 
กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยในงบลงทุน  โดยกำรโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

 ด้วยตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ที่ ๓๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง จ ำนวน ๒ รำย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ระยะเวลำ ๑๒ เดือน  
ซึ่งอำสำสมัครบริบำลมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุภำวะพ่ึงพิง ซึ่งกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร คือ เครื่องวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติที่ต้นแขน 
และเครื่องวัดอุณหภูมิทำงหน้ำผำก ไว้ในข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอน ำเรื่องกำรโอนงบประมำณมำเข้ำในที่ประชุมสภำฯ 
โดยมีรำยละเอียดเหตุผล/ค ำชี้แจงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ดังนี้ 
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แผนงำน งำน งบ 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

งบประมำณ
อนุมตั ิ

งบประมำณ
ก่อนโอน 

(+/-)
จ ำนวน

เงินที่โอน 

งบประมำณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค ำชี้แจง กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย 

แผนงำน
สำธำรณสขุ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
เกี่ยวกับ
สำธำรณสขุ 

งบ
บุคลำกร 

เงินเดอืน 
(ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดอืน
พนักงำน 

 902,000 686,080 5,000 
(-) 

684,080  

แผนงำน
สำธำรณสขุ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
เกี่ยวกับ
สำธำรณสขุ 

งบ
ลงทุน 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ 

เครื่องวัด
ควำมดัน
โลหิต
อัตโนมัตทิี่
ต้นแขน 

 0 5,000 
(+) 

5,000 ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่/เพื่อจัดซื้อ
เครื่องวัดควำมดันโลหติที่ตน้แขน 
จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 
2,500 บำท เป็นเงนิ 5000 บำท 
รำยละเอียดดังนี้  
1. สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้แบบ
อัตโนมัต ิ
2. ตัวเครือ่งมขีนำดเล็กกะทัดรัด 
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก 
3. ผ้ำพันแขนที่แถมมำกับตัวเครื่อง 
สำมำรถวัดได้ตั้งแตข่นำดล ำแขน  
ไม่น้อยกว่ำ 22-32 cm 
4. จอภำพแสดงผล เป็นตัวเลข 
สำมำรถมองเห็นค่ำควำมดันโลหิต, 
ชีพจรที่วัดได้ชัดเจน 
5. แหล่งพลังงำนใชถ้่ำน AA  
จ ำนวน ๔ ก้อน 

แผนงำน
สำธำรณสขุ 

บริหำรงำน
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สำธำรณสขุ 

งบ
บุคลำกร 

เงินเดอืน 
(ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดอืน
พนักงำน 

 ๙๐๒,๐๐๐ ๖๘๔๐๘๐ ๑๐,๐๐๐ 
(-) 

๖๗๔,๐๘๐  

แผนงำน
สำธำรณสขุ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
เกี่ยวกับ
สำธำรณสขุ 

งบ
ลงทุน 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ 

เครื่องวัด
อุณหภูมิ
ทำง
หน้ำผำก 

 ๐ ๑๐,๐๐๐ 
(+) 

๑๐,๐๐๐ ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่/เพื่อจัดซื้อ
เครื่องวัดอณุหภูมิทำงหน้ำผำก 
จ ำนวน ๔ เครื่อง รำคำเครื่องละ 
๒๕๐๐ บำท เป็นเงนิ ๑๐๐๐๐ บำท 
รำยละเอียดดังนี้  
๑. วัดอุณหภูมิไดโ้ดยไม่ต้องสมัผัสผิว 
วัดไข้ วัดอุณหภูมนิม วดัอุณหภูมิห้อง 
๒. โหมดปิดเสียง เพือ่ไม่ให้เสียง
รบกวนขณะวัด (กรณีไม่ปิดเสียงจะมี
เสียงเตือนเมือ่วัดเสรจ็) 
๓. ขนำดกระชับพอดมีือ 
๔. หน่วยควำมจ ำบันทกึได้ ๒๕ หน่วย 
๕. ระยะเวลำในกำรวดัผลรวดเรว็
เพียง ๑ วินำที  
๖. ใช้ถ่ำนกระดุมลิเทียม CR2032 
(ใช้ได้ประมำณ ๒๕๐๐ ครั้งขึน้ไป) 
๗. สำมำรถวัดค่ำได้ทั้งองศำเซลเซียส 
และองศำฟำเรนไฮน ์
๘. มีระบบเปิดอัตโนมัต ิ
๙. มีไฟ Blacklight ดูง่ำยเมื่ออยู่ใน 
ที่มืด 

เลขำนุกำรสภำฯ  ขออนุญำตเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบ เรื่องกำรโอนงบประมำณใช้ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อที่ ๒๗ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน ท ำให้ประมำณเปลี่ยนนั้น 
เป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงขออนุญำตน ำเรียนว่ำ  
ในส่วนของกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยครั้งนี้  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วน
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ต ำบลหนองระเวียง ได้รับมอบหมำยจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ให้สรรหำหรือด ำเนินกำรคัดเลือกอำสำสมัครบริบำลซึ่งเป็นงบของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นให้มำด ำเนินกำรช่วยเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
ภำวะพ่ึงพิง จ ำนวน ๒ รำย ซึ่งจะได้รับค่ำตอบแทนจำกกรมส่งเสริมฯ จ ำนวน 
๕,๐๐๐ บำท/ต่อเดือน/ต่อคน ขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติงำนซ่ึงกองสำธำรณสุข 
ได้น ำเรียนไปแล้วว่ำ กำรปฏิบัติงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ทำง
กำรแพทย์ เนื่องจำกต้องไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดควำมดัน ซึ่งในส่วนของกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมำณในหมวดนี้ไว้ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่เรำจะซื้อเป็น
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งเป็นอ ำนำจของสภำฯ ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  
จึงน ำเสนอเข้ำที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำ ซึ่งเครื่องวัดควำมดันจะด ำเนินกำร
จัดซื้อ จ ำนวน ๒ เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิ จ ำนวน ๔ เครื่อง โดยโอนจำกหมวด
เงินเดือนพนักงำนที่อนุมัติไว้ตั้งแต่มีกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 คือ ๙๐๒,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอนคือปัจจุบัน 
ที่ได้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนไปแล้ว คงเหลือ ๖๘๙,๐๘๐ บำท จึงขออนุมัติโอน
เงินในหมวดนี้จ ำนวน ๒ รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังจำกโอนแล้ว คือ ๖๗๔,๐๘๐ บำท จึงขออนุญำตน ำเรียนที่ประชุม
สภำฯ เพ่ือพิจำรณำกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว 

ประธำนสภำฯ  ตำมที่ท่ำนเลขำสภำฯ ได้อธิบำยให้ท่ำนสมำชิก อบต. ทรำบรำยละเอียดแล้ว  
มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ มีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่
อย่ำงไร โอนเงินเดือนพนักงำนไปเป็นค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท ถ้ำไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมครับ 

 สมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2๕๖๔ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตำมที่รำยงำนมำ 
โปรดยกมือครับ  (สมำชิกสภำ อบต.  ยกมือ ๓๓ เสียง)  

 สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มีสมำชิกยกมือ) 
มติที่ประชุม   เห็นควรให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร เป็นเงิน  
                                        ๑๕,๐๐๐ บำท   
    เห็นควร   จ ำนวน  3๓   เสียง 
    ไม่เห็นควร                 -ไม่มี- 
    งดออกเสียง                2   เสียง      
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม        ๓5    คน 

ระเบียบวำระท่ี  5                  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ                        ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯ ครับ 
นำยปรำณีศิลป์ ปรำสำทสูง เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  เลขำนุกำรสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองระเวียง  กระผมนำยปรำณีศิลป์  ปรำสำทสูง รองนำยก อบต.  
หนองระเวียง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ จ ำนวน ๒ เรื่อง ในครำวประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอ ำเภอพิมำย ดังนี้ 
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 ๑. เรื่องประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ  
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนำยกฯ  คือนำงยลดำ  หวังศุภกิจโกศล และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ เขตอ ำเภอพิมำย เขต ๒ คือ 
นำยพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร ส่วนเขต ๑ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่รับรองผล 
ซึ่งมีผู้ร้องเรียนจึงไม่สำมำรถประกำศผลได้   

 ๒. ประกำศจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่องขอควำมร่วมมือกำรขนย้ำยต้นพันธุ์ท่อน
พันธุ์มันส ำปะหลังภำยในพ้ืนที่อ ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน 
๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกำรป้องกันและก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังและกำรขนย้ำย
ต้นพันธุ์ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ และมำตรำ ๓๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักรำช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ให้
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ปฏิบัติและแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง ผู้ค้ำมัน
ส ำปะหลัง ดังนี้  

 ๒.๑ ห้ำมขนย้ำยมันส ำปะหลังที่พบอำกำรของโรคใบด่ำงออกจำกแปลง 
 ๒.๒ ห้ำมน ำท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังจำกแหล่งที่มีกำรระบำดมำปลูกในพ้ืนที่ตนเอง 
 ๒.๓ ใช้ท่อนพันธุ์มันสะอำดปรำศจำกโรค จำกแหล่งที่เชื่อถือได้เท่ำนั้น 
 ๒.๔ ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประชำสัมพันธ์กำรขนย้ำยต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ให้

เกษตรกรทุกคนทรำบ 
 ๒.๕ เกษตรกรผู้ปลูก หรือผู้ค้ำมันส ำปะหลัง ที่จะตัดท่อนพันธุ์ เพ่ือขนย้ำย

ภำยในหมู่บ้ำน ต ำบล และอ ำเภอ โดยก่อนตัดท่อนพันธุ์ให้แจ้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
ตรวจแปลงมันส ำปะหลังว่ำไม่มีกำรระบำดของโรคใบด่ำง ก่อนขนย้ำยออกนอกพ้ืนที่ 

 ๒.๖ หำกขนย้ำยต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ไปต่ำงอ ำเภอ หรือต่ำงจังหวัดต้องปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร จังหวัด
นครรำชสีมำ เท่ำนั้น 

 ๒.๗ ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ช่วยสอดส่องกำรเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์ เข้ำออกพ้ืนที่
โดยไม่ได้รับอนุญำต ตำมข้อ ๒ ให้แจ้งเกษตรอ ำเภอ หรือผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธร
อ ำเภอ หรือ ๑๙๑ เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ต่อไป 

นำยปรำณีศิลป์ ปรำสำทสูง ควำมรุนแรงของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง  จึ งขอแจ้ งให้สมำชิก  อบต.
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในชุมชนของเรำรับทรำบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำฯ  ขอบคุณท่ำนรองนำยกฯ ปรำณีศิลป์ ที่แจ้ง ๒ เรื่องใหญ่ให้ที่ประชุมรับทรำบ 
เรื่องผลกำรเลือกตั้ง นำยก อบจ. และกำรเฝ้ำระวังโรคใบด่ำงในมันส ำปะหลัง
 ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ  

นำยสังวำลย์  สุนทะวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิก อบต. ทุกท่ำน กระผมนำยสังวำลย์  สุนทะวงค์ 
สมำชิก อบต. หมู่ ๘ ขอปรึกษำและสอบถำมเกี่ยวกับกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำแสง
สว่ำงของทุกหมู่บ้ำน ซึ่งเห็นว่ำยังไม่ได้รับกำรซ่อมแซมแต่อย่ำงใด ขอทรำบ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว 

เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ และขออนุญำตน ำเรียนในที่ประชุมในเรื่อง
ดังกล่ำว ดังนี้ คือ เรื่องของระบบกำรท ำงำนของทำงรำชกำร หรือกำรเสนอขอ
ควำมช่วยเหลือในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งวันนี้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ลำป่วย จึงขอน ำเรียน
อย่ำงนี้ว่ำ กำรขอควำมช่วยเหลือเรื่องกำรแซ่มแซมไฟฟ้ำสำธำรณะหรือเสนอขอ
ควำมช่วยเหลือเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ำนน ำเอกสำรหรือหนังสือที่เสนอเข้ำมำนั้น ให้ส่ง
ลงรับที่ธุรกำร  หลักกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำรคือต้องน ำเอกสำรมำ
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ให้กับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรของ อบต. เพ่ือลงทะเบียนรับหนังสือ ซึ่งเอกสำรของท่ำน
จะถูกน ำเสนอผ่ำนปลัด อบต. ไปจนถึง นำยก อบต. ตำมขั้นตอนกำรท ำงำน
เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  

 ฝำกถึงท่ำนสมำชิกทุกท่ำน กำรแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ หรือแจ้งเรื่องต่ำงๆ 
ด้วยวำจำ ฝำกผ่ำนทำงกองช่ำง หรือผ่ำนท่ำนนำยกฯ เอง โดยไม่ได้ท ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้ เพรำะอำจจะตกหล่น จึงขอแจ้งให้ท่ำนสมำชิก
ไปทบทวนดูว่ำท่ำนได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนหรือไม่อย่ำงไร  

เลขำนุกำรสภำฯ มอบหมำยให้นำงพรสิริ ชัยชนะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ไปตรวจเช็ค
หนังสือที่กองช่ำง ว่ำมีเรื่องแจ้งซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะค้ำงอยู่ที่กองช่ำงหรือไม่
อย่ำงไร  

นำงพรสิริ ชัยชนะ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีเรื่องดังกล่ำว 
เลขำนุกำรสภำฯ ขอน ำเรียนท่ำนสมำชิก อบต. อีกว่ำ กำรจะใช้งบประมำณของส่วนรำชกำรท่ำน

จะต้องท ำเป็นหนังสือ เพ่ือควำมถูกต้องในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  และในส่วน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงเอง ปัจจุบันไม่มีเจ้ำหน้ำที่ไฟฟ้ำและ
ไม่มีรถกระเช้ำที่สำมำรถจะไปตรวจสอบไฟฟ้ำของท่ำนตำมที่ร้องขอมำได้ทันที่ 
ฉะนั้นในส่วนของกำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมระบบและระเบียบของทำงรำชกำร  

 นำยสังวำลย์  สุนทะวงค ์ หมู่บ้ำนไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือแต่อย่ำงใด แต่ได้แจ้งตำมแบบฟอร์มของทำง
รำชกำรให้ตรวจสอบไฟฟ้ำที่ช ำรุดภำยในหมู่บ้ำน ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   
จึงขอน ำเรียนมำ ณ โอกำสนี้ และต่อไปจะได้ท ำตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ 
แนะน ำครับ 

เลขำนุกำรสภำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ได้ด ำเนินกำรซ่อมแซมและเบิกจ่ำยไป
แล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หำกท่ำน
สมำชิกจะเสนอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะอีกให้ท่ำนท ำเป็นหนังสือหรือ
แบบฟอร์มกำรส ำรวจไฟฟ้ำก็ได้ ให้ท่ำนเสนอมำเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือจะได้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป และตอนนี้ทำงเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ ได้ส่งหนังสือ
ให้ท่ำนสมำชิกเข้ำร่วมประชุมประชำคมเพ่ือเสนอโครงกำรเข้ำจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง มีส่วนรำชกำรก ำลังเริ่มด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรฯ ต่ำงๆ   

 -ส ำนักปลัด โครงกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 
 -กองสวัสดิกำรสังคม โครงกำรฝึกอบรมกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
 -กองกำรศกึษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง 
  โดยเจ้ำหน้ำที่จะส่งหนังสือเรียนเชิญท่ำนสมำชิก อบต. ทุกท่ำน จึงของเชิญเข้ำ

ร่วมกิจกรรมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
 และสุดท้ำยขอฝำกเรื่องมำตรกำรโควิด ๑๙  กำร์ดอย่ำตก ขอควำมร่วมมือใน

กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย และขอฝำกท่ำนสมำชิก อบต. เข้ำร่วมเสนอแผนพัฒนำ
ก่อนที่จะมีหมดวำระเพ่ือเป็นผลงำนของตัวท่ำน ขอฝำกไว้เพียงเท่ำนี้ค่ะ 

 เจ้ำหน้ำที่ของ อบต. มีส่วนที่จะเพ่ิมเติมในเรื่องใดหรือไม่ 
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ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  ผมขอขอบคุณสมำชิก
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ที่ได้มำประชุม ผมขอปิดกำรประชุม 

นำยสังวำลย์  สุนทะวงค ์ ขอเรียนปรึกษำเรื่องสถำนีสูบน้ ำ แพรสูบน้ ำล้มและจมน้ ำ อบต.หนองระเวียง 
มีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะเอำแพสูบน้ ำขึ้น 

เลขำนุกำรสภำฯ  ขออนุญำตเรื่องแพสูบน้ ำ ให้ท่ำนนำยก อบต. ตอบในเรื่องดังกล่ำว เพรำะเป็น
ในส่วนชำวบ้ำนได้ด ำเนินกำรถวำยฎีกำร้องขอ และหน่วยงำนชลประทำนได้มำ
ด ำเนินกำรและมีกำรส่งมอบให้ ซึ่งขั้นตอนเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ 
จึงขอให้ท่ำนนำยกฯ มำตอบในเรื่องดังกล่ำวในกำรประชุมครำวต่อไป 

นำยสมควร  อำศัยไร่ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิก อบต. ทุกท่ำนเข้ำร่วมงำนวำงศิลำฤกษ์กุฏิหลังใหม่ ใน
 วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดหนองขำม 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี  ผมขอขอบคุณสมำชิก อบต. 

และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ได้มำประชุม ผมขอปิดกำรประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ   10.40  น. 
 
     
    (ลงชื่อ)        สุชำดำ  สมสวนจิต     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวสุชำดำ  สมสวนจิต) 
         เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
 

    (ลงชื่อ)     ฐปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
            (นำยฐปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ) 
    

    (ลงชื่อ)        สุชำติ  เฮฮำ             กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
                  (นำยสุชำติ  เฮฮำ)     
  
     
    (ลงชื่อ)       สมบัติ  เผือกเล็ก     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
       (นำยสมบัติ  เผือกเล็ก)   
 
 
 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  ได้รับรองรำยงำน    . 
กำรประชุมฉบับนี้แล้ว  ในครำวประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2564           

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


