
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันศุกรที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.3๐ น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบญุสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
ลํายอง เสาะดน 
สามารถ ผลศิร ิ
ธวัชชัย โสตะการ 
มงคล อําภาพิรมย 
สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธฺปลื้ม 
วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 
กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชือ่ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - 
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
วาที่รอยตรีนพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ  
นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์ 
นายณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
น.ส.ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักปลัดฯ 
นายชางโยธา 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกรปฏิบัติการ 

อวยพร รุประมาณ. 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
นพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ 
ราวัณ คงสมฤทธิ์ 
ณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
ธัญลักษณ บุษบงค 
สุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
ณิขานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.3๐  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 
   พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันพฤษภาคมที่ 27 พฤษภาคม 

๒๕64 วามีตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
   ประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แสง สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 วันพฤษภาคมที่ 27  พฤษภาคม 
2564 มีมติรับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไมมาประชุม 1 คน  

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทูถาม  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสนอแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที ่5    เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องที่เสนอใหม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7    เรื่องเพื่อพิจารณา  
   7.1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.2564 ขององคการบริหาร
   สวนตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย  ดวยคณะผูบริหารฯเสนอญัตติขอจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ
ประธานสภาฯ  ตามอํานาจหนาที่ ขอเชิญทานนายกฯ แถลงตอที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  ผมขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม เพ่ือการดําเนินโครงการฯ ตามแผนฯ 
นายกฯ   จํานวน 3 โครงการ ดังนี้  
   1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 1 จากบานนายณรงค อุปราช 
   ถึงบานนางมณี แสงเดียว งบประมาณ 487,400 บาท 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนายณรงค อุปราช ถึง
   บานนางมณี แสงเดียว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 
   1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 487,400 บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดที่จะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครบั ในการจายขาดเงิน
ประธานสภาฯ  สะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนายณรงค อุปราช 
   ถึงบานนางมณี แสงเดียว งบประมาณ 487,400 บาท หากไมมี ผมชอมติการจายขาด
   เงินสะสม พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหจาย
   ขาดเงนิสะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนายณรงค 
   อุปราช ถึงบานนางมณี แสงเดียว งบประมาณ 487,400 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งด
   ออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 2 จากบานนางทองแพง  
   เกตุทองสุข ถึงสามแยกหนองแคน งบประมาณ 486,700 บาท 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จากบานนางทองแพง เกตุทองสุข 
   ถึงสามแยกหนองแคน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 486,700 บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดที่จะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครบั ในการจายขาดเงิน
ประธานสภาฯ  สะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จากบานนางทองแพง     
   เกตุทองสุข ถึงสามแยกหนองแคน งบประมาณ 486,700 บาท หากไมมี ผมชอมติการ
   จายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหจาย
   ขาดเงนิสะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จากบานนาง 
   ทองแพง  เกตุทองสุข ถึงสามแยกหนองแคน งบประมาณ 486,700 บาท เห็นชอบ 10 
   เสียง งดออกเสียง 1 เสียงขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 สายบานใต จากบานนาง
   คูณ ตางศรีไปถึงบานใต งบประมาณ 485,000 บาท 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 สายบานใต จากบานนาง 
   คณู ตางศรีไปถึงบานใต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 485,000 บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดที่จะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครบั ในการจายขาดเงิน
ประธานสภาฯ  สะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 สายบานใต จากบานนาง
   คณู ตางศรีไปถึงบานใต งบประมาณ 485,000 บาท หากไมมี ผมชอมติการจายขาด
   เงินสะสม พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหจาย
   ขาดเงนิสะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 สายบานใต จาก
   บานนางคูณ ตางศรีไปถึงบานใต งบประมาณ 485,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งด
   ออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   -ไมมี- 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มี 
   ความสุขทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม  
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
       
     (ลงชื่อ)......อริยะ ไชยแสง.......ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอริยะ ไชยแสง) 
เลขานุการสภาฯ 

 (ลงชื่อ).....นพดล อําภาพิรมย.......ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายนพดล อําภาพิรมย) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

1.ลงชื่อ....ลํายอง เสาะดน....ประธาน 
(นายลํายอง เสาะดน) 

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

   2.ลงชื่อ.....สมนึก สิทธิปลื้ม........กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

 
3.ลงชื่อ.....บุญสิน แยมชม.......กรรมการ 

(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกรที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จริง 
 
 

     


