
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2562 

............................................. 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
ให้เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  นั้น 

  ดังนั้น  จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการ
ชุมแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562  

 

 

       (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 



 

 

       
 

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก 

 ประจำปี  2562  ครั้งที่  1/2562 
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแสงเพ็ชร์    เชือบรัมย์ ประธานสภา ฯ แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  
2 นายสมพร         พูนนอก รองประธานสภา ฯ สมพร         พูนนอก  
3 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา    สุดสายเนตร  
4 นางสร้อย  อินทะเว สมาชิก อบต.  หมู่ที่  4 สร้อย  อินทะเว  
5 นางสุทิพย์   กุตาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 สุทิพย์   กุตาวัน  
6 นางวิภาวรรณ  วันจันทร ์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 วิภาวรรณ  วันจันทร์  
7 นายไสว คะโลรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 ไสว คะโลรัมย์  
8 นายสมศักดิ์ เมืองแพน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 สมศักดิ์ เมืองแพน  
9 นายไพรินทร์  ชินรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9 ไพรินทร์  ชินรัมย์  

10 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 10 สมบัติ  ทราบรัมย์  
11 นางกองเงิน  พุ่มพวง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 10 กองเงิน  พุ่มพวง  
12 นายนนทกร ดวงทอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 นนทกร ดวงทอง  
13 นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 สายทอง  ชารีคาน  
14 นายสนั่น  แซมรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 12 สนั่น  แซมรัมย์  
15 นายดี  แซกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 12 ดี  แซกรัมย์  
16 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน  
17 นายปัญจพล  แสนรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 ปัญจพล  แสนรัมย์  
18 นายวิชัย  เซิกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 16 วิชัย  เซิกรัมย์  
19 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร์  
20 นายจำนงค์ ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 17 จำนงค์ ทราบรัมย์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทองอยู่  อินทรกำแหง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นายวสวัตต์  ทองสิริเรืองชัย           รองนายก ฯ 
3.  นางสมบัติ    สีดาสะมา  รองนายก ฯ 
4.  นายชัยศิลป์  มีศร ี             เลขานุการนายก ฯ 
5. นางอิสรีย์       ใจด ี             รองปลัด อบต. 
6.  นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรสัวงศ์           ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย์   นักวิเคราะห์ฯ 
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                                       ฯลฯ     ฯลฯ 
  เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.            
                           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์ ประธานสภาฯได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
                                          1/2561 เมื่อวันที่ 122 ธันวาคม 2561) 
ประธานฯ             เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
โดยนางสายทอง  ชารีคาน          จากที่คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2561ไปแล้วนั้น เห็นว่าถูกต้องตามท่ได้มีการ
ประชุมทุกประการ ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  

ประธานฯ ขอมติเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม มีมต ิ   รับรอง              จำนวน    18    เสียง        
                                                   ไม่รับรอง           จำนวน      0    เสียง 
                                                   งดออกเสียง        จำนวน      1    เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 รายงานสภานะทางการคลัง 
ผอ.กองคลัง                          เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
                                        กองคลงัขอชี้แจงรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 มาเพ่ือทราบดังนี้ 
                                           1.รายละเอียดรายรับจริงปีงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม  

  1.1 ประมาณการายรับ        31,000,000       บาท 
                      รับจริง        15,745,107.80  บาท  
  1.2 ประมาณการายจ่าย      31,000,000       บาท  
                      จ่ายจริง       8,378,491.37    บาท  
  1.3 ยอดเงินสะสม              20,114,660.05  บาท 
  1.4 เงินทุนสำรองเงินสะสม   12,395,428.81  บาท                                
  3.2 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
       -ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่สำหรับใช้ใน
การบริหารราชการตามคำแนะนำของกรรมาธิการ พิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในคราวพิจารณาคำของบประมาณการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป้าหมายการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจนเพิ่มข้ึน จึงกำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการ
สาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2565” 

ประธานฯ                             สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม                              ไม่มีผู้ใดสอบถาม/รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1 การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และวัน 
                                         เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 
ประธานฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                         พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วรรคแรก 
                                         การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
                                         ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
                                         สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 
                                         ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก 
                                         ของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                                               ฉะนั้นจึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่าจะกำหนดตามเอกสารที่แจกไปหรือจะ 
                                         กำหนดเป็นอย่างอ่ืนจึงขอให้ปรึกษาหารือกัน  
ที่ประชุม                              มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุม 
                                       สามัญประจำปีของปีถัดไป  ดังนี้ 

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ สมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
2. สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในเดือนมิถุนายน  มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที ่14 

มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
3. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ในเดือนสิงหาคม มีกำหนด 15 วัน นบัตั้งแต่วันที่ 8 

สิงหาคม  2562 
4. สมัยสามัญสมัยที่ 4 ในเดือนธันวาคม  มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 

ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
 5.กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ในเดอืน กุมภาพันธ์  
 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
 
4.2 การขออนุมัติโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ประธานฯ                          ด้วยได้รับการเสนอขออนุมัติ โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีบประมาณ   
                                      พ.ศ.2562  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.                         ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอลำปลายมาศ เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียน 
                                     บ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) และเพ่ือให้การดำเนินการในการให้บริการ 
                                     สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ 
                                      แห่งชาติ ที่ 21/ 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ขอให้องค์กรปกครอง 
                                      ส่วนท้องถิน่ดำเนินการดังนี้   
                                        1.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพ่ือรองรับ 
                                      การยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง 
                                     ชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการ 
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                                     สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสาระสนเทศการจัดการฐานข้อมูล 
                                     เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของ 
                                     อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
                                     ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด รายละเอียด 
                                     ดังนี้ 
 
                                   การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและการโอนงบประมาณรายจ่าย 

                      รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
                      หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
-ไม่มี- 1.ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  0.00.-บาท 

1.1ค่าจัดซื้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ตั้งไว้ 0.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็น  
-ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
700 .-บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 การโอนงบประมาณ 
 

รายการที่โอนลด รายการที่โอนเพ่ิม 
 
1.หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 30,000.-บาท 
แยกเป็น 
1.1ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์เทป
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมโมรี่ชิป 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณก่อนโอน  10,000.-บาท 
งบประมาณหลังโอน 9,300.-บาท 
 

 
1.ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 0.00บาท 
1.1ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ตั้งไว้ 0.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
--ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
700 .-บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณก่อนโอน  0.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน   700.-บาท 
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                        รายละเอียดอื่นและคุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามเอกสารที่แจกไป ตามระเบียบ 
                                   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541  
                                   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
                                       ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                   ทีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                   อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
                                       ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
                                   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
                                   ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานฯ                       ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
รองนายกฯ                      สอบถามว่าจะต้องจัดซื้อทุกกองทุกงานหรือไม่ 
ประธานฯ                       เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.                      ชี้แจงว่าในส่วนของการทำงาน การบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชน 
                                   หลักๆเลยคือกองสวัสดิการสังคม เพราะมีการข้ึนบัญชีผู้รับเบี้ยต่างๆตลอดเวลา 
                                   รองลงมาก็จะเป็นกองช่างที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตต่างๆ แต่โดยการทำงานแล้วทุก 
                                   กองทำงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมด เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณคิดว่า 
                                   สามารถใช้ร่วมกันได ้ทั้งนี้ต้องประเมินการทำงานก่อนว่าคุ้มค่าและจำเป็นที่จะซื้อเพ่ิม 
                                    หรือไม่  
ที่ประชุม                        รับทราบ 
ประธานฯ                       ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม                        มีมติ          เห็นชอบ       จำนวน     18     เสียง 
                                                  ไม่เห็นชอบ    จำนวน       0     เสียง  
                                                  งดออกเสียง   จำนวน      1      เสียง                    
 
ระเบียบวาระท่ี  5              เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานฯ                         เชิญรองปลัดชี้แจงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 
รองปลัดฯ                              ชี้แจงรายละเอียดว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ

มอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และเป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
สำรวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 สาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 
เมตร มาพัฒนาปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้
การมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ประจำท้องถิ่น  
อำเภอ จังหวัด ให้ดูร่มรื่นสวยงามท้ังสองข้างถนน รวมถึงปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทาง
ให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชน โดยให้มีการดูแล 

                                     สิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ ในส่วนของ อบต.ทะเมนชัย ได้คัดเลือกเส้น 
                                     จาก หน้า รพ.สต.บ้านหนองม่วงถึงบริเวณปากทางเข้าบ้านหนองม่วงใต้หมู่ที่ 15  
                                      (เลยโรงเรียนบ้านหนองม่วง) ระยะทางประมาณ  600 กว่าเมตร โดยได้เรียกผู้มีส่วน 



 

 

-6- 
 

                                       เกี่ยวข้องและเจ้าของบ้าน เจ้าของที่ ตลอดสองข้างทางมาคุย 
                                            รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายเห็นด้วย รอเพียงดำเนินการ จะได้เชิญทุกท่าน  
                                            ช่วยกันปลูก 

ที่ประชุม                            รับทราบ 
ประธานฯ                           เชิญนายกฯชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกฯ                              ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาฯให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น 
                                       อยู่ในช่วงการคำนวณราคากลางใหม่ ตอนนี้รอประกาศราคาพาณิขย์จังหวัด  
                                       และงานที่ตามมาก็จะเป็นการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ เป็นงบประมาณจากสำนักงาน 
                                       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
                                       ปี 2562  รอวิศวกรเซ็นรับรอง 
ที่ประชุม                            รับทราบ 
ประธานฯ                           สอบถามในที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 
ส.อบต.ปัญจพล แสนรัมย์         สอบถามการก่อสร้างฝายน้ำ หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 16  
ประธานฯ                           ชี้แจงว่าเป็นงบของกรมชลประธาน ไม่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล  
ส.อบต.นนทกร                     เสนอการติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอยบ้านนายธนพงษ์ บุญรัมย์ นายอำนาจ  แซงรัมย์ 
ประธานฯ                            แจ้งการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ที่ดำเนินการติดตั้งว่าได้ครบหรือไม่  
                                       สว่างหรือไม่ ติดตลอดเวลา หรือไม่ติดเลย ขอให้แจ้งรายละเอียด เพ่ือที่จะได้เป็น 
                                       ข้อมูลในการทวงถาม 
ที่ประชุม                            รับทราบ 
ประธานฯ                            มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม 
ที่ประชุม                             ไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานฯ                            กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม   

                                      ฯลฯ    ฯลฯ 

      เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   

(ลงชื่อ)      ชดาภา  สุดสายเนตร   บันทึกการประชุม 
         (นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)  
                                                        เลขานุการสภา อบต. 
 
 (ลงชื่อ)        แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์   ดำเนินการประชุม 
              (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
                                                            ประธานสภา อบต. 

      
                                                             
                                        
                                                                 
 




