
 
 
 
 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ครั้งแรก 
วันที่  5  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมกํานันเชื้อ แมบุญนาค  นึกรักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
*********************** 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสามารถ  ผลศิริ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1 สามารถ  ผลศิริร  
2. นายมงคล  อําภาพิรมย สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2 มงคล  อําภาพิรมย  
3. นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 ชูชาติ  เชิญชัยภูม ิ  
4. นายสมนึก  มานะบัง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 สมนึก  มานะบัง  
5. นายบุญสิน  แยมชม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 บุญสิน  แยมชม  
6. นายนพดล  อําภาพิรมย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 นายนพดล  อําภาพิรมย  
7. นายอริยะ  ไชยแสง ปลัด อบต. อริยะ  ไชยแสง  

 
ผูไมมาประชมุ 
  
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสุภาภรณ  สุทธิประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป สุภาภรณ  สุทธิประเสริฐ  
2 นายพงษศักดิ์  คําแหง ผูชวยนักวิชาการศึกษา พงษศักดิ์  คําแหง  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภา อบต. ครบองคประชุมแลว  นายอริยะ  ไชยแสง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง ในฐานะเลขานุการสภา อบต. ชั่วคราว  อานประกาศอําเภอประจันตคาม เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง ครั้งแรก  และแนะนําสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ทั้ง 6 
ทาน  ใหประธานในที่ประชุมทราบ  หลังจากนั้น ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เรียนเชิญ นายวิธรัช  รามัญ  
นายอําเภอประจันตคาม  ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
ครั้งแรก พรอมทั้งใหโอวาทแกผูเขารวมประชุม  
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ในฐานะเลขานุการสภา อบต. ชั่วคราว ขอชี้แจงข้ันตอน
การประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (เรียง
ตามอายุ) ซึ่งมี นายนพดล  อําภาพิรมย  เปนผูอาวุโสสูงสุด  จึงไดเชิญเปนประธานสภา อบต. ชั่วคราว เพื่อทํา
หนาที่ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายนพดล  อําภาพิรมย:     เรียนทานนายอําเภอประจันตคาม ประธานในที่ประชุม   ทานสมาชิก 
ประธานสภาชั่วคราว สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

กอนอ่ืนกระผมขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกฯ ทุกทาน ท่ีไดรับการ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงแหงนี้ สําหรับ
วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือครั้งแรก ใน
ลําดับตอไป กระผมขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชมุ 
นายนพดล  อําภาพิรมย:     ตามที่ไดมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสงประธานสภาฯ ชั่วคราว กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา  

142 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  บัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหวัดปราจีนบุรี  ไดประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ดังกลาวเปนที่เรียบรอย ครบตามจํานวนแลว  เมื่อ
วันที่ 21  ธันวาคม  2564  เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ( แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552)  มาตรา 53 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ขอ 6  นายอําเภอประจันตคาม จึงไดประกาศเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ครั้งแรก ในวันนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี เนื่องจากเปนการประชุมสภาฯ (ครั้งแรก) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทูถาม 

- ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

นายนพดล  อําภาพิรมย;     ขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เปนผูชี้แจงขอระเบียบฯ  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ที่เก่ียวของครับ 

นายอริยะ  ไชยแสง:            ชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยใหถือปฏิบัติตาม  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอ 8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) โดยสรุป
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

- ใหสมาชิกสภาฯ แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา ท่ีตนเห็นสมควรไดคน
ละหนึ่งชื่อ/ตําแหนง และตองมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวา 2  คน 

- ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน ถามีการเสนอเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับ
เลือก  

- ถามีการเสนอเกินหนึ่งชื่อ การเลือกใหเลือกจากชื่อที่ไดรับการเสนอ โดย
วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ของผูถูกเสนอชื่อ (เปนการออกเสียง
ลงคะแนนลับ โดยประธานเรียกชื่อสมาชิกเรียงตามลําดับตัวอักษร นําซอง
มาใสในหีบบัตรที่จัดไวตอหนาประธานที่ประชุม) 

- การนับคะแนนใหประธานสภาฯ เชิญสมาชิกไมนอยกวา 2 คน มาชวย 
(กรณี เขียนชื่อตัว สกุลผิด เปนอํานาจของประธานในการวินิจฉัย) 

- ใหประธานชั่วคราวประกาศคะแนนตอท่ีประชุม ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผู
ไดรับเลือก 

- ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายชื่อ ใหเลือกใหมเฉพาะชื่อที่ไดคะแนน
เทากัน โดยวิธีเดิม 

- แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก โดยใหประธานชั่วคราวจัดให
การตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน ถาตกลงกันไมไดใหประธานชั่วคราว 
จับสลากวาใครจะจับสลากกอน 

- บัตรสลาก ตองเปนชนิด สี ขนาด เหมือนกัน และมีจํานวนเทากับคนที่มี
คะแนนสูงสุด และเขียนคําวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”  
จํานวน 1 บัตร  ที่ เหลือเขียนคําวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถ่ิน”  
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ใหประธานสภาชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภา อบต. ตอ
นายอําเภอ เพื่อประกาศแตงตั้งภายใน 7 วัน นับแตวันเลือก  

นายนพดล  อําภาพิรมย:       ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จะไดรับการเลือกเปนประธานสภาฯ และใหมีผูรับรอง 2 ทานครับ 
นายบุญสิน  แยมชม:        กระผมขอเสนอ  นายบุญสิน  แยมชม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5  ขอ

เสนอ  
 นายสามารถ  ผลศิริ เปนประธานสภา อบต.หนองแสง ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว:      ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
   - ผูรับรองคนที่ 1  นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 

 - ผูรับรองคนที่ 2  นายสมนึก  มานะบัง สมาชิก อบต. หมูที่ 4 
นายนพดล  อําภาพิรมย:     มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี กระผมขอ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว สรุปผลการเลือกประธานสภา อบต. ไดแก  นายสามารถ  ผลศิริ สมาชิก

สภา อบต. หมูที่ 1  และขอพักการประชุมสภาฯ 10 นาที ครับ 

เมื่อครบกําหนดเวลาในการพัก สมาชิกสภาฯ พรอมกันในหองประชุม 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อานประกาศคําสั่งอําเภอประจันตคาม  เรื่อง  
แตงต้ังประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และเชิญประธานสภา
ฯ ขึ้นปฏิบัติหนาที่เพือ่ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายสามารถ ผลศิริ:           กลาวแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ แลวดําเนินการตาม
ประธานสภาฯ   ระเบียบตอไป 

   4.2 พิจารณาเลือกรองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ:   ขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เปนผูชี้แจงขอระเบียบ

เก่ียวกับการเลือกรองประธานสภาฯ 
นายอริยะ  ไชยแสง:   ชี้แจงวิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล โดย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ใหถือปฏิบัติตามขอ 12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2554) โดยสรุปรายละเอียดข้ันตอนดังนี้ 
ใหนําวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม 

นายสามารถ ผลศิริ:             ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะ 
ประธานสภาฯ ไดรับการเลือกเปนรองประธานสภาฯ และใหมีผูรับรอง 2 ทานครับ 
นายบุญสิน  แยมชม:        กระผมขอเสนอ นายบุญสิน  แยมชม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5  เปน 
  รองประธานสภาฯ ครับ 
นายสามารถ ผลศิริ:          ขอผูรับรอง 2 ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ  -  ผูรับรองคนที่ 1   นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
  -  ผูรับรองคนที่ 2   นายสมนึก  มานะบัง   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
นายสามารถ  ผลศิริ:          มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีกระผมขอ 
ประธานสภาฯ สรุปผลการเลือกรองประธานสภา อบต. ไดแก นายบุญสิน  แยมชม  

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5  ครับ 
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นายสามารถ  ผลศิริ:         4.3 พิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เปนผูชี้แจงการเลือก

เลขานุการสภาฯ 
นายอริยะ  ไชยแสง:                   ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตําบล โดยใหถือปฏิบัติตามขอ 13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554) โดยสรุปรายละเอียดข้ันตอนดังนี้ 
ใหนําวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม และใหเลือกจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบล มีมติเลือกเลขานุการสภาแลว ให
เลขานุการสภาชั่วคราวพนจากตําแหนง 

ประธานสภาฯ:                ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะ
ไดรับการเลือกเปนเลขานุการสภาฯ และใหมีผูรับรอง 2 ทานครับ 

นายนพดล  อําภาพิรมย:    -กระผมขอเสนอ นายนพดล  อําภาพิรมย  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
  ขอเสนอนายอริยะ  ไชยแสง  เปนเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ:  ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
  -  ผูรับรองคนที่ 1  นายมงคล  อําภาพิรมย   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
  -  ผูรับรองคนที่ 2  นายสมนึก  มานะบัง      สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
ประธานสภาฯ:                มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี

กระผมขอสรุปผลการเลือกเลขานุการสภา อบต. ไดแก นายอริยะ  ไชยแสง  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ครับ 

4.4 พิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป และสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป  

ประธานสภาฯ:               ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงขอระเบียบเก่ียวกับการกําหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ครับ 

ปลัด อบต.:                    สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปของปนั้นทั้งป และ
สมัยสามัญสมัยท่ี 1 ของปถัดไป ใหถือปฏิบัติตามขอ 11 (3) และขอ 21  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554)  เห็นควรใหสมาชิก
พิจารณาวาจะดําเนินการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  จํานวนก่ีสมัย
ตามระเบียบที่เก่ียวของของขางตน 

นายนพดล  อําภาพิรมย:    กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมดังนี้  
  สมัยที่ 1  ระหวางวันที่  6 – 15  มกราคม 2565 
  สมัยที่ 2  ระหวางวันที่  1  -  15  กุมภาพันธ  2565 
  สมัยที่ 3  ระหวางวันที่  1  -  15  สิงหาคม  2565 
  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1  -  15  ธันวาคม  2565 
  และกําหนดสมัยประชุมสามัญของปถัดไป (ประจําป  พ.ศ. 2566) 
  ระหวางวันที่  1  -  15  กุมภาพันธ  2565 
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ประธานสภาฯ:               มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 
ทีป่ระชุม:                     -ไมม ี
ประธานสภาฯ:              - ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน  ขอมติจากที่ประชุม 
มติที่ประชมุ:                 - ไดพิจารณาดวยความละเอียดรอบครอบถี่ถวนดีแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท

ดวยคะแนน 5 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  
ประธานสภฯ:          ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงขอระเบียบเก่ียวกับการกําหนดสมัย

ประชุมสมัยสามัญ ครับ 
ปลัด อบต.:                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถือปฏิบัติตามขอ 105  

ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน  (2) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554) 

   คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ  
ประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

   กระผมขอมติท่ีประชุมในการตรวจรายงานการประชุมเพื่อ
พิจารณาจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกําหนดเทาไร 

นายนพดล  อําภาพิรมย: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 
   คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ  

ประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอเสนอ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน 

ประธานสภาฯ: มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชมุ:  มีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนน 5 เสียง  
 
ประธานสภาฯ: เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายมงคล  อําภาพิรมย:  กระผมขอเสนอ นายมงคล  อําภาพิรมย  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2  

ขอเสนอนายนพดล  อําภาพิรมย  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ครับ 

ประธานสภาฯ:              ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
  -  ผูรับรองคนที่ 1 นายบุญสิน  แยมชม   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
  -  ผูรับรองคนที่ 2 นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
นายบุญสิน  แยมชม:      กระผมขอเสนอ นายบุญสิน  แยมชม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 ขอเสนอ 
  นายมงคล  อําภาพิรมย  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ:              ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
  -  ผูรับรองคนที่ 1 นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
  -  ผูรบัรองคนที่ 2 นายสมนึก  มานะบัง  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
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นายชูชาติ  เชญิชยัภูม:ิ   กระผมขอเสนอ นายชูชาติ  เชิญชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3  

ขอเสนอนายสมนึก  มานะบัง  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครับ 

ประธานสภาฯ:             ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
  -  ผูรับรองคนที่ 1 นายบุญสิน  แยมชม   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
  -  ผูรับรองคนที่ 2 นายนพดล  อําภาพิรมย  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
มติที่ประชุม:                เห็นชอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ      
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 

- ไมมี 

ประธานสภาฯ:            มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม ถาไม
มี สําหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน ที่ไดเขารวม
การประชุมสภา ขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา:   11.45 น. 
 
 

(ลงชื่อ)        อริยะ ไชยแสง  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายอริยะ  ไชยแสง) 
              เลขานุการสภา อบต.หนองแสง 
 
 
    (ลงชื่อ)        สามารถ ผลศิร ิ              ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสามารถ  ผลศิริ) 
                                                  ประธานสภา อบต.หนองแสง 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
    ลงชื่อ   นพดล อําภาพิรมย 

(นายนพดล  อําภาพิรมย) 
       สมาชิก อบต.หมูที่ 6 
 
    ลงชื่อ   มงคล อําภาพิรมย 

(นายมงคล  อําภาพิรมย) 
                           สมาชิก อบต.หมูที่ 2 
 
    ลงชื่อ      สมนึก มานะบัง 

(นายสมนึก  มานะบัง) 
สมาชิก อบต.หมูที่ 4 

 


