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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
สมัยสามัญสมัยที่  2/2564  ครั้งที่  1 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

นายสมพร  จันทชาติ 
นายวิไล  พันธ์ฆ้อง 
นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
นายบุญเกิด กุ้งแก้ว 
นายค่่า  พินธุนิบาต 
นายถาวร  เหล่าผง 
นายรุ่งเพชร ภูปรางค์ 
นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 
นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต 
นายพยุงศักดิ์  อ่อนสา 
นายอภิวัฒน์  อุตระชีพ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที ่1 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่4    
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที ่6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที ่7 
เลขานุการสภาฯ 

 

สมพร  จันทชาติ 
วิไล  พันธ์ฆ้อง 

กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
บุญเกิด กุ้งแก้ว 
ค ่า  พินธุนิบาต 
ถาวร  เหล่าผง 

รุ่งเพชร ภูปรางค์ 
สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 

พุทธชาติ  พินธุนิบาต 
พยุงศักดิ์  อ่อนสา 
อภิวัฒน์  อุตระชีพ 

 

 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม   1  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุริศักดิ์ พรมสุวรรณ์  

 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 

 
ลาป่วย 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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นายกรม สิมดี 
นายวิเชียร พังน้อย 
นางสาวนีรชา สมใจ 
นางสาวนิชนันท์  สตางค์จันทร์ 
นายไชโย รัตนติสร้อย 
น.สพัชราวรรณ จันทร์บวร 
นางสาวอ่าพร  พันล่าภักดิ์ 

นายกอบต.  
รองนายกอบต. 

หัวหน้าส่านักปลัด 
นักวิเคราะห์ฯ 
จพง.ป้องกันฯ 

นวก.สาธารณสุข 
ผช.จพง.ธุรการ 

        กรม สิมดี 
วิเชียร พังน้อย 
นีรชา สมใจ 

นิชนันท์  สตางค์จันทร์ 
ไชโย รัตนติสร้อย 

พัชราวรรณ จันทร์บวร 
อ่าพร  พันล่าภักดิ์ 
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9 
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20 

 

นางสาวสุภาวดี  ภผูาล ี
น.สจุไรรัตน์ บุญเกตุ 
นายอัมรินทร์  พังน้อย 
นางสาวจันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 
นางสาวสุพัตรา  จัดสนาม 
นางสาวศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 
นางสาวจุรีรัตน์  พังน้อย 
นางสาวลัลลดา  เหล่าพร  
นายกัลยา ศรีหาวงษ์   
นางสุภี มูลศรีระ 
นายก้านแก้ว เหล่าฮ้อ    
นางสาวอุลัยพร ภูค่าตา 
นางพิมลรตน์ นิลทะละ             

ผช.จพง.นักวิเคราะห์ฯ 
จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.ธุรการ 

ผช.จพง.ธุรการ(กองคลัง) 
ผู้อ่านวยการกองคลัง 

ผช.จพง.พัสดุ 
จา้งเหมา ผช.พช. 
ผช.จพง.ธุรการ 

เลขานุการนายกพนักงาน
พนักงานทั่วไป 
พนักงานทั่วไป 

ผช.จพง.จักเก็บรายได้ 
ผช.จพง.ธุรการ 

 

สุภาวดี  ภผูาล ี
จุไรรัตน์ บุญเกตุ 
อัมรินทร์  พังน้อย 

จันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 
สุพัตรา  จัดสนาม 

ศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 
จุรีรัตน์  พังน้อย 
ลัลลดา  เหล่าพร 
กัลยา ศรีหาวงษ์  

สุภี มูลศรีระ     
ก้านแก้ว เหล่าฮ้อ   
อุลัยพร ภูค่าตา 

พิมลรตน์ นิลทะละ                                                                     

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  จันทชาติ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้าน
หินโงม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.            เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสมพร  จันทชาติ          1.1 เรื่องการจัดตั้งงบประมาณของปี 2565  
( ประธานสภาฯ)             1.2 ให้นายกชี้แจ้งโครงการงบประมาณปี 2564 ที่ยังตกค้างอยู่ และยังไม่ด่าเนินการ 
                                    1.3 แจ้งเตือนให้สมาชิกช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาด Covid - 19 
นายก อบต.                - ส่าหรับโครงการที่ยังตกค้างอยู่มีดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้่าหมู่ 1 และก่อสร้างถนนคสล.ที่ยังไม่ด่าเนินการ 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1,2,3,4,7 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าแบบร่างวี หมู่ 5 
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6 
5. โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4,7  (อยู่ระหว่างด่าเนินการ)  

ห้วหน้าส่านักปลัดฯ         -  ขอแนะน่าเจ้าหน้าที่มาใหม่ นายไชโย รัตนติสร้อย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ย้ายมาจาก อบต.บ้านตอน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เริ่มปฏิบัติงานที่ อบต.บ้านหินโงม ตั้งแต่ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2.        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายสมพร  จันทชาต ิ        -  ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมประชุมครั้งที่แล้ว ครับ 

เลขานุการสภาฯ            - ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน   
พ.ศ.2564 ให้ผู้เข้ารวมประชุมฟัง 

ประธานสภาฯ              -  มีผู้ใดแก้ไขตรงไหนหรือไม่  
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ         -  ไม่มีข้อแก้ไข 
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ประธานสภาฯ            -  ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติรับรองการประชุมสภา ฯ 
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ       -  มีมติรับรอง 10 เสียง (ขาดการประชุม 1 คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประธานสภาฯ          - เนื่องด้วยทางสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงมได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖5 จากคณะผู้บริหาร เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหิน
โงมได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ประธานสภาฯ          - ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม น่าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อที่ประชุม ครับ  

นายก อบต.ฯ            - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอน่าเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน ต่าบลบ้านหินโงม โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้  

                        -  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ประธานสภาฯ           - แจ้งขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 
2565 ให้ละเอียดถูกต้องและมีจุดแก้ไขอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ          - ไม่มีใครอภิปรายใดๆ 
   ประธานสภา ฯ         - ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ่าย   ปีงบประมาณ ๒๕๖5  

หรือไม่  
ที่ประชุมฯ              -  มีมตริับหลักการ  จ่านวน  10  เสียง  ( ขาดการประชุม 1 คน ) 
 

3.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ         - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม ได้มีมติเห็นชอบให้มี คณะกรรมการแปร

ญัตติ จ่านวน  5  คน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ต่อไปเป็นการ เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณ  ๒๕๖5  ผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติ เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ     

1. นายสุวรรณ์ ศรีสุพัฒน์ ส.อบต. ม. ๖  ผมขอเสนอ นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต ส.อบต. ม. ๖   
                            มีผู้รับรอง  2 คน คือ นายรุ่งเพชร  ภูปรางค์ ส.อบต. ม.5 และนายถาวร  เหล่าผง ส.อบต ม.๔  

  ประธานสภาฯ       -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัญติคนที่ 1 อีกหรือไม ่

ที่ประชุมสภาฯ       -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ       -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
                          นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต ส.อบต. ม. ๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
ประธานสภาฯ         - ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัญติคนที่ 2  ครับ  
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                      2.  นายรุ่งเพชร  ภูปรางค์ ส.อบต. ม.5 ผมขอเสนอ นายถาวร  เหล่าผง ส.อบต ม.๔ มีผู้รับรอง 2 คน 
คือ นายพยุงศักดิ์  อ่อนสา ส.อบต. ม.7 และบุญเกิด  กุ้งแก้ว  ส.อบต. ม.4 

ประธานสภาฯ       -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัญติคนที่ 2 อีกหรือไม ่

ที่ประชุมสภาฯ        - ไม่มี 
ประธานสภาฯ         - เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

                                          นายถาวร  เหล่าผง ส.อบต ม.๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 

ประธานสภาฯ       -  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัญติคนที่ 3  ครับ 
                      3. นายกฤษฎา ทุยโพธิ์ชัย ส.อบต. ม.1 ผมขอเสนอ นายสมพร  จันทชาติ ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง 2 

คน  คือ นายวิไล พันธ์ฆ้อง รองประธานสภา และนายค่่า  พินธุบาต ส.อบต. ม.๒                          
ประธานสภาฯ       -  มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ       -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ       -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
                           นายสมพร  จันทชาติ ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 
ประธานสภาฯ        -  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 
                      4.  นายบุญเกิด  กุ้งแก้ว ส.อบต.ม.๒ เสนอ นายค่่า  พินธุบาตร ส.อบต.ม.๒ มีผู้รับรอง 2 คือ 
                          นายกฤษฎา ทุยโพธิ์ชัย ส.อบต. ม.1 และนายสุวรรณ์ ศรีสุพัฒน์ ส.อบต.ม. ๖ 
ประธานสภาฯ       -   มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ       -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ        -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ                                 

นายค่่า  พินธุบาต  เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ คนที่ ๔ 
 
ประธานสภฯ          - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับ 

5. นายอภิวัฒน์ อุตระชีพ เลขาสภาฯ เสนอนายรุ่งเพชร  ภูปรางค์ ส.อบต. ม.5 มีผู้รับรอง 2 คือ
นายพยุงศักดิ์  อ่อนสา ส.อบต. ม.7 นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต ส.อบต. ม. ๖ 

ประธานสภาฯ       -  มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่  

ที่ประชุมสภาฯ       -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ        -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ                                 

นายรุ่งเพชร  ภูปรางค์ ส.อบต. ม.5 เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ       -  เมื่อได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบทั้ง 5 คนแล้ว คือ 

1. นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต     ส.อบต. ม.๖  
2. นายถาวร  เหล่าผง            ส.อบต ม.๔  
3. นายสมพร  จันทชาติ             ประธานสภาฯ 
4. นายค่่า  พินธุบาตร            ส.อบต. ม.๒ 
5. นายรุ่งเพชร  ภูปรางค์         ส.อบต. ม.5                    
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                     3.3  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติและก าหนดวันพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565   

 ประธานสภาฯ       - เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี งบประมาณ ๒๕๖5 
ครบทั้ง 5 ท่านแล้ว  ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม ผู้ที่
ประสงคจ์ะเสนอ ค่าแปรญัตติสามารถยื่นค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตั้งแต่วันที่  

                           ๑6  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  วัน เวลา ราชการ โดยฝากเรื่องไว้กับเลขานุการสภา อบต.ฯ และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมปรึกษาหารือแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 
ในวันที่  19 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป แล้วน่าเสนอผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม ได้รับทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
บ้านหินโงม  

                        - ผมขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4 ครั้ง ที่ 
๒  ในวันอังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป 

ประธานสภาฯ       -  เชิญท่านหัวหน้าส่านักฯ ชี้แจ้งรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงครับ 
                                        3.4   โอนเปลี่ยนแปลง 
น.ส.นีรชา สมใจ     -  ดิฉันขอแจ้งรายการโอนเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ 
หัวหน้าส่านักปลัดฯ     จากครุภัณฑ์ส่านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ตั้งไว้    72,600 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศตั้งห้องท่างานใหม่ ห้องกองการศึกษา 1 เครื่อง  และห้อง
ป้องกัน 2 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
1. ขนาด 24,000 BTU  จ่านวน  2 เครื่อง เครื่องละ 25,300 เป็นเงิน  50,600 บาท 
2. ขนาด 18,000 BTU  จ่านวน  1 เครื่อง เครื่องละ 22,600 เป็นเงิน  22,600 บาท 

                                                                 รวม        73,200  บาท 
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้  ( ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563) 

1. ราคาท่ีก่าหนดเป็นราคาที่รวมค่าคิดส่ง 
2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

โอนลดจากค่าเช่าบ้าน   จ่านวน  600 บาท 
                                เหตุผล  เนื่องจากในข้อบัญญัติ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ก่าหนดเสปกไว้ จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ 
 
                            -  ขอแจ้งรายการโอนเพิ่มเติม 2 รายการดังนี้ 
                                1. เครื่องปริ้นเตอร์งานธุรการ ส่านักปลัด 
                                2. เครื่องปริ้นเตอร์งานธุรการ กองช่าง 
                                       เนื่องจากเครื่องปริ้นเตอร์งานธุรการเครื่องเดิมเสีย ไม่สามารถซ่อมได้/โอนจากค่าเช่าบ้าน 

ส่านักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป                          
                                       ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน               
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด่าส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

ประธานสภาฯ        -  มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรไหมครับ ถ้าไมมี ขอมติทีป่ระชุมครับ 
มติที่ประชุม           -  เห็นชอบ 10 เสียง 
                        
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่องอ่ืนๆ 
หัวหน้าส่านักปลัดฯ  -  ดิขอแจ้งให้ที่ปรชุมทราบเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอบต.บ้านหินโงม มีดังนี้ 

1. เมื่อติดตั้งเสาธงชาติแล้ว ควรปลูกต้นไม้ ดอกไม้บริเวณรอบเสาธงชาติ เพ่ือภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
2. ต่อเติมหน้าอาคารส่านักงาน เพ่ือจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาสักการะพระบรมฉายาลักษ์ เนื่องใน

โอกาสพิธีต่างๆ 
ประธานสภาฯ      - ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะหรือไม ่
ทีป่ระชุมสภา         - ไม่มี 
ประธานสภาฯ        - ขอมิที่ประชุมครับ  
ที่ประชุมสภา         - เห็นชอบ 10 เสียง    
ประธานสภาฯ     - ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะอีกหรือไม ่
ที่ประชุมสภา         - ไม่มี 
ประธานสภาฯ       - ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา เวลา 14.30 น. 
 

(ลงชื่อ)     อภิวัฒน์ อุตระชีพ     ผู้จดบันทึก 
                                                        ( อภิวัฒน์ อุตระชีพ ) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                        (ลงชื่อ)    สมพร  จันทชาติ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายสมพร  จันทชาติ ) 
                                   ต่าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
  
 
                                         (ลงชื่อ)    วิไล   พันธ์ฆ้อง     ประธานกรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
          ( นายวิไล  พันธ์ฆ้อง ) 
                                   ต่าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
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                                         (ลงชื่อ)   สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
           ( นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ ) 
                                  ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 6 
 
 
 (ลงชื่อ)  กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
       ( นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย ) 
                                   ต่าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 1 
 
 


