
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันอังคารที่  28  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.00 น.  
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เรียนนายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ  ปลดั อบต. เจาหนาที่และสมาชิกสภาฯทุกทาน 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1 สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1 ลาออก 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธาน สมาชิกสภาฯ และผูบริหารทุกทานครับ นายธวัชชัย โสตะการ 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1 ไดยื่นหนังสือลาออก เนื่องจากไดรับแตงตั้งตาํแหนงใหม และมีผล 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ครับ   
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 
 2564  ประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2564  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕64 วามี

ตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
    ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม ๒564 เห็นชอบ 10 เสียง งดออก 
    เสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เม่ือพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที ่7 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   7.1 การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2566-2570) 
นายนพดล อําภาพิรมย  ดวยผูบริหารฯ เสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ดําเนินการทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเสนอตอคณะพัฒนา

แผนพฒันาตอไป 
  ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูใหญบานและกํานัน ตรวจสอบแผนพัฒนาทองถ่ิน

ตามเอกสารที่แจกให เพ่ือใหตรวจสอบวาแผนพัฒนาที่เสนอผานการประชาคมวาถูกตอง
หรือไม ขาดโครงการหรือไม  เพื่อดําเนินการเปนรูปเลมพิจารณารางและอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปตอไปครับ 

    ขอเชิญทานนายก อบต. นําเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)ครับ  
นายอวยพร รุประมาณ  ขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตอที่ประชุมสภาองคการ
นายก อบต.  บริหารสวนตําบลหนองแสง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
    
 



-3- 
    ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ และแกไขปญหาความเดือดรอนของ  
   ประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง สามารถ  
   ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง อีกทั้งแผนพัฒนาทองถิ่น ยังใชเปน 
   กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
   รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงนิสะสม จึงขอเสนอขอมูลดังกลาวใหที่ประชุมสภา  
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ใชประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบราง  
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
นายสามารถ ผลศิริ  เรียนทานประธานและผูบริหาร ผูรวมประชุมทุกทานครับ โครงการที่ 5 ของหมูท่ี 
สมาชิกสภาฯ หมู 1 1 ขอแกไขจากโครงการขยายเขตสองสวางรายทางในหมูบาน หมูที่ 1 จากบานนางวันเพ็ญ 
   กองคํา ถึงเขตทางรถไฟ เปน โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางรายทางในหมูบาน หมูที่ 1 
   จากฟารมไก ถึงบานนายวีรยุทธ ชางกลึง ครับ 
นายสมนึก สิทธิปลื้ม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 4 หนาศาลาประชาคม หมูที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู 4  กวาง 4 เมตร เปลี่ยนเปน กวาง 5 เมตร ครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมมีขอสงสัยอะไรไหมครับ หากไมมีขอสงสัย  
ประธานสภาฯ  ผมขอมติรับรองรางแผนพัฒนาทาองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาดวยความละเอียดถ่ีถวนแลวจึงมีมติรับอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2566-2570) เปนเอกฉันท โดยมีการเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

   7.2 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณตามขอบญัญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําป พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจายรายการใหม งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญปลัดฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานนายกฯ และ 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับผมขอเสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 
   งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
   จํานวน 2 รายการ เปนจํานวน 354,300.- บาท (-สามแสนหาหมื่นสีพั่นสามรอยบาท-) 
   โดยมีหลักการและเหตุผล 
   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 
   27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให 
   ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ 
   ของสภาทองถ่ิน” 
   เหตุผล 
    เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
   กลาง ซึ่งมีภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
   ดําเนินการใหแลวเสร็จ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอ 
   อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ เปนจํานวน 354,300.- 
   บาท  
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   (-สามแสนหาหมื่นสี่พันสามรอยบาท-) ประกอบกับงบประมาณบางรายการมีงบประมาณ
   คงเหลือเพียงพอที่จะโอน ดังนี ้
   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
   1.โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ  
   ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรไมนอยกวา 
   250 ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 68,500 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
   โอนลด 
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจายเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 126,500.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  
   100,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 26,500.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยาย 
   เสนทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ งบประมาณกอนโอน 
   จํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 100,000.- บาทและคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 100,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทาง 
   รถไฟ งบประมาณ 68,500.- บาท เปนจํานวนเงนิ 100,000.-  บาท (-หนึ่งแสนบาท 
   ถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) 
   โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ เปน 
   จํานวนเงิน 100,000.-  บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน   
   10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   2.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่4 จากท่ีดินนายลําจวน กงแกว ถึงที่ดินนาง       
   มะลิวรรณ ณ นคร ขาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมี
   ปริมาตรไมนอยกวา 1,000 ลูกบาศกเมตร พรอมถางปาขางละ 1.00 เมตร วางทอ 
   คสล. ลอดถนน จํานวน 2 แหง งบประมาณ 285,700 บาท พรอมปายโครงการ 1 
   ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
   โอนลด 
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 426,500.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  
   300,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 126,500.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งโครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที ่4 
   จากที่ดินนายลําจวน กงแกว ถึงที่ดินนางมะลิวรรณ ณ นคร งบประมาณกอนโอนจํานวน
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   เงิน 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 300,000.- บาทและคงเหลืองบประมาณ
   หลังโอนจํานวนเงนิ 300,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที ่4 จากที่ดินนายลําจวน กงแกว ถึงที่ดินนาง
   มะลิวรรณ ณ นคร งบประมาณ 285,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 300,000.-  บาท     
   (-สามแสนบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) 
   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากที่ดินนายลําจวน กงแกว ถึงที่ดินนาง  
   มะลิวรรณ ณ นคร เปนจํานวนเงิน 300,000.-  บาท (-สามแสนบาทถวน-) ดวยคะแนน
   เสียงจํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   7.3 เรื่องการพิจารณาการกันเงิน หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง(ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง 
   สาธารณูปโภค) ที่ยังมีไดกอหนี้ผกูพันแตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีกตามโครงการ
   ดังกลาว 2 โครงการ 
นายนพดล อําภาพิรมย  เนื่องดวยปงบประมาณ 2564 จะสิ้นสดุในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีระยะเวลา
ประธานสภาฯ  คงเหลืออีก 2 วัน ซึ่งขณะนี้โครงการกอสรางถนนประเภทตาง ๆ ในสวนของกองชาง  
   หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 โครงการ ยังไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
   แตอยางใด เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน ดังนัน้จึงไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทันใน 
   ปงบประมาณ 2564 จึงมีความจําเปนที่จะตองกันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 
   (กรณยีงัไมไดกอหนี้ผูกพัน) และขอใหเลขานุการสภาชี้แจงขอกฎหมายดวยครับ 
นายอริยะ ไชยแสง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 
   ขอ 59  “กรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
   ความจําเปน จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติ
   กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
    ดังนั้น กองชางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงขออนุมัติตอที่ประชุมสภา 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเพ่ือกันเงินปงบประมาณ 2564 เพ่ือเบิกจายใน 
   ปงบประมาณถัดไป ดังนี้  
   1.โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ 
    เพ่ือเปนคาดําเนินการโครงการขยายสันทางใหมระหวางเสนทางบานนางฐิติมา  
   ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมี
   ปริมาตรไมนอยกวา 250 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง ดําเนินการ ณ หมูท่ี 2 
   ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 
   2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 127) งบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินจํานวน 68,500 บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มสีมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหกันเงิน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (ประเภทรายจายคา 
   กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค) ที่ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทาง 
   บานนางฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ งบประมาณ 68,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  
   68,500.- บาท (-หกหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน-) ครับ 
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มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหกันเงิน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (ประเภทรายจายคา  
   กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค)  ที่ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน โครงการขยายเสนทางใหมระหวางเสนทาง
   บานนาง  ฐิติมา ภักดีแกว ถึงทางรถไฟ เปนจํานวนเงนิ 68,500.-  บาท (-หกหมื่นแปดพัน
   หารอยบาทถวน-)  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุม
   รับทราบ 
   2.โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่4 จากท่ีดินนายลําจวน กงแกว ถึงที่ดินนาง 
   มะลิวรรณ ณ นคร 
    เพ่ือเปนคาดําเนินการโครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่4 จากที่ดินนายลําจวน    
   กงแกว ถึงที่ดินนางมะลิวรรณ ณ นคร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
   0.25 เมตร หรือมีปริมาตรไมนอยกวา 1,000 ลูกบาศกเมตร พรอมถางปาขางละ 1.00 
   เมตร วางทอ คสล. ลอดถนน จํานวน 2 แหง พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน  
   อบต.หนองแสง ดําเนินการ ณ หมูที่ 2 ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับที่ 115) งบประมาณที่ขอ
   อนุมัติกันเงินจํานวน 285,700 บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหกันเงิน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (ประเภทรายจายคา 
   กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ที่ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที ่4 จากที่ดิน
   นายลําจวน กงแกว ถึงท่ีดินนางมะลิวรรณ ณ นคร งบประมาณ 285,700.- บาท เปน 
   จํานวนเงิน 285,700.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มมีติอนุมัติใหกันเงิน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (ประเภทรายจายคา  
   กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคที่ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที ่4 จากที่ดิน
   นายลําจวน  กงแกว ถึงที่ดินนางมะลิวรรณ ณ นคร เปนจํานวนเงิน 285,700.- บาท  
   (-สองแสนแปดหมืน่หาพันเจ็ดรอยบาทถวน-)ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง งดออก 
   เสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   -ไมมี-    
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีผม  ขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มีความสุข ความเจริญรุงเรือง 
   ร่ํารวยทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
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(ลงชื่อ).......อริยะ ไชยแสง......ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 

ตําแหนง ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

    (ลงชื่อ)...นพดล อําภาพิรมย....ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนพดล  อําภาพริมย)   
                                                          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
1.ลงชื่อ....ลํายอง เสาะดน......ประธาน 

(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
2.ลงชื่อ.......สมนึก สิทธิปลื้ม.........กรรมการ  3.ลงชื่อ.......บุญสิน แยมชม..........กรรมการ  
             (นายสมนึก สิทธิปลื้ม)            (นายบุญสิน แยมชม) 
          ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 4                         ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 5  
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันอังคารท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จริง 


