
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3/๒๕๖4  คร้ังที่  2   

วันพุธท่ี  ๑8  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ    หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์   เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์    สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
๕ นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ สุรสิทธิ์       กสิวัฒนา  
8 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
9 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  

10 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. ๖ สมบัติ        ราชบุญมี  
11 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์      หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์      หมื่นแก้ว  
2 นายบญุเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ          หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                 ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 นางสาวกานดา      เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
6 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นางเพ็ญศรี           มาซา แพทย์ประจ าต าบล ฯ เพ็ญศรี          มาซา  

10 นายช่วย              ยุระสี ประชาคม  หมู่ท่ี  4 ช่วย              ยุระสี  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

11 นายกิตติศักดิ์       เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
12 นางชญานุศภัฒน์   สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
13 นายพินิจ            สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
14 นายสุชาติ           หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน ฯ สุชาติ            หวานเสร็จ  
15 นายเฉลิมเกียรติ    บุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ เฉลิมเกียรติ     บุญลือ  
16 นางธนพร           พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  
17 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จนท.ธุรการกองช่าง ธวัชชัย           สีทน  
18 นายนฤมิต          เหรียญเหง่า เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ นฤมิต          เหรียญเหง่า  
19 นางสาววิภาณี       จ าปาแขม เจ้าหน้าท่ีช่วยงานเกษตร วิภาณี            จ าปาแขม  
20 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานกองช่าง ศิริรัตน์           ลุนจันทร์  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านแพทย์ประจ า

ต าบลหัวหนอง , ท่านประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ ท่ี   4 , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านักปลัด , 
ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/๒๕๖4  ครั งท่ี  2  วันพุธท่ี  18  สิงหาคม  ๒๕๖4  โดยมี
รายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  ด้วยได้รับการประสานจากท่าน ส.ส.บัลลังก์  อรรณพพร  ว่า  องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหัวหนองได้รับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน            
2  โครงการ  ดังนี  

(1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวหนอง   หมู่ ท่ี  1  ถึงบ้าน     
หนองทุ่ม  ต าบลโนนแดง  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  495,000.-บาท 

(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองร้านหญ้ า  ถึงบ้าน        
หนองนางขวัญ  ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  495,000.-บาท 

   
ระเบียบวาระที่  ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลหัวหนองสมัยสามัญ   สมัยท่ี            
3/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  ๒๕๖4  
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  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  จ านวน  -   เสียง , งดออก
เสียง  จ านวน  -   เสียง , ไม่มา  จ านวน  -  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติท่ีค้างพิจารณา 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 

๔.๑   ญั ตติ เร่ืองพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ .ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  6 

   

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายสมทรรศน์   หมื่นแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง      
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี แจงรายละเอียด 
 

นายสมทรรศน์     หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  6 

 

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง      
ฉบับท่ี  6 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   
  ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
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  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบประมาณจากเงินสะสม  
และงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2565  แต่ยังมี
โครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื นท่ี  
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ฉบับท่ี  6      
ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อปฏิบัติตามข้อ  22/1  ของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6  เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณา
เห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายสมทรรศน์     หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอสรุป
รายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6  ดังนี  

(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6  ประกอบด้วย    
  -  แบบ  ผ. 02  เป็นบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  
ฉบับท่ี  6 

 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1.  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  125  ล าดับที่  4 

1.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริม เห ล็ก            
บ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  (ซอยบ้านนางคนึง  พาที) 

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
-  จัดตั งงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง           

๓  เมตร  ระยะทาง  ๖๑.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๘๔.๕๐  ตารางเมตรและ
ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ นราง  ขนาด  Ø  ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๗  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ชุด 

งบประมาณ  ปี  2563 – 2565  จ านวน  103,000.-บาท     
เปลี่ยนแปลงเป็น       
1.  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  6  หน้า  1  

ล าดับที่  1 
1.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริม เห ล็ก             

บ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี  3  (ซอยบ้านนางคนึง  พาที) 
เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
-  จัดตั งงบประมาณเพื่อด าเนินการ 
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ระยะทาง 76.00 เมตร หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00  ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกล่ีย
เรียบทั งสองข้าง กว้างเฉล่ียข้างละ  0.20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็น
ปริมาณดินถม  ไม่น้อยกว่า 4.56 ลูกบาศก์เมตร 

2. งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน  
7  ท่อน                             

3. งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
งบประมาณ  ปี  2564  จ านวน  205,600.-บาท     

 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ)   
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา อบต.  และคณะผู้บริหาร อบต.หัวหนองท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผมขอแจ้งกฎหมาย  ระเบียบ ฯ  ท่ีเกี่ยวข้องในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ  ดังนี    
  ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดจะสอบถาม  เสนอแนะเพิ่มเติม  หรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  6  ตามนัยข้อ  22/1  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561       
โปรดยกมือขึ นครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  
เสียง ,   ไม่มา  -  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ในวันท่ี  

17 – 20  สิงหาคม  2564  โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลหัวหนอง  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการรับเสนอค าแปรญัตติแล้วคณะกรรมการแปรญัตติจะได้แจ้ง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาเสนอค าแปรญัตติ (ถ้ามี)  ในวันท่ี  23  สิงหาคม  
2564  เวลา  09.30  น.  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่ มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑1.๐๐  น. 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)       น  าฝน    จันทนป           ผู้บันทึกและรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน    จันทนป) 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 

(ลงช่ือ)     จิรวิชญ์    ป้องชารี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 

คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี           
3/๒๕๖4  ครั งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  18  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 

 
 
 

(ลงช่ือ)     ประชัน    สมีแจ้ง  กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)     นภาภรณ์    สิงห์รัมย์      เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
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(ลงช่ือ)     อุดมศักดิ์    มาซา  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 

 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  2  แล้ว  เมื่อวันท่ี  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)     สมเกียรติ    หมื่นแก้ว      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


