
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2/๒๕๖๔  
เม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    
------------------------ 

สมาชิกผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายเซ็น 
๑ นายสำเนา  เตีย้งสงูเนิน ประธานสภา อบต. สำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายชำนาญ  บัวไผ รองประธานสภา อบต. ชำนาญ บัวไผ 
๓  นางสมจิตร  ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร  ธรรมมา 
๔ นางชวยชอบ ครจำนงค สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ชวยชอบ ครจำนงค 
๕ นางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ มะราวรรณ  ทบแกว 
๖ นางพุมพวง ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ พุมพวง  ฉัตรสูงเนิน 
๗ นางสาวมณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ มณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน 
๘ นายประสงค   ยุนสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ ประสงค   ยุนสูงเนิน   
๙ นายมานัด  เตีย้งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ มานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

๑๐ นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
๑๑ นายประสิทธิ์  คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ ประสิทธิ์  คลังสูงเนิน 
๑๒ นายแตม  เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ แตม  เรงสูงเนิน 
๑๓ นางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ลักษิกา   โฮ 
๑๔ นางทวี  หวัดสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ทวี  หวัดสูงเนิน 
๑๕ นายประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
16 นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 
 
ผูไมมาประชุม  -     
  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายเซ็น 
๑ นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
๓ นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต  เนมขุนทด 
๔ นายประกอบ  ถินสูงเนนิ รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสูงเนิน 
๕ นายพีรพงษ  ชาญพล ผูอำนวยการกองชาง พีรพงษ  ชาญพล 
๖ นายสมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร ผูอำนวยการกองคลัง สมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร 
๗ นางสาวรัตนา  จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด รัตนา  จิรลานนท 

 
 

/เริ่มประชุม…. 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางสมจิตร  ธรรมมา บัดนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มาประชุมพรอมกัน จำนวน    
เลขานุการสภา  ๑5 คน  ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน  

ตำบลโคงยาง นายสำเนา เต้ียงสูงเนิน จุดธูปเทียน กลาวคำบูชาพระรัตนตรัย 
พรอมเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  
ประธานสภา                 ประจำป ๒๕๖๔ ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองคกรบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป  
๒๕64  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  ขอเชิญสมาชิกสภาเขารวมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหลงน้ำคูคลอง 3 จุด 
คือ จุดท่ี 1 บริเวณกอไผบานสารวัตรชลิตา จุดท่ี 2 บริเวณทองหลางออม จุดท่ี 3 
บริเวณถนนตัดใหม ในวันศุกรท่ี 18  มิถุนายน 264 เวลา 09.00 น. การแตง
กายชุดจิตอาสา 

   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี  29  
มีนาคม  ๒๕๖4  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา ไมมี    
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ         
ประธานสภา สมัยท่ี 1  เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 
มตท่ีิประชุมสภา      รับรอง     ๑4    เสียง    

      งดออกเสียง          ๑     เสยีง      
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                   (สำนักปลัด) 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญหัวหนาสำนักปลดั ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบครับ 
ประธานสภา 
นางสาวรัตนา จิรลานนท  เรียนทานประธานสภา สมาชิกทุกทาน ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
หัวหนาสำนักปลัด          ดิฉัน นางสาวรัตนา จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด ในสวนสำนักปลัดมีความ  

จำเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564   
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักปลัด อบต.  จำนวน 2 รายการ                             

                                โอนลด 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือจายเปน          
คาซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมคาซอมบำรุง
ตามปกติ หรือคาซอมกลาง ของสำนักงานปลัด อบต.เพ่ือใหสามารถใชงาน        
ไดตามปกติ หนวยงานสำนักงานปลัด 
 
 
        /งบประมาณ...... 



 ๓ 

        งบประมาณคงเหลือ          41,4๐๐.-   บาท 
        โอนลด                            7,0๐๐.-   บาท 
        งบประมาณคงเหลือหลังโอน  34,๔๐๐.-  บาท 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) 
        แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (โตะทำงานระดับ3-6)  เพ่ือ
จัดซ้ือโตะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด หนวยงานสำนักปลัด อบต. 
งบประมาณตั้งไว 7,0๐๐ บาท 
 งบประมาณคงเหลือกอนโอน        0.- บาท 
 โอนเพ่ิม     7,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  7,000.- บาท 

   โอนลด 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือจายเปน          
คาซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมคาซอมบำรุง
ตามปกติ หรือคาซอมกลาง ของสำนักงานปลัด อบต.เพ่ือใหสามารถใชงาน        
ไดตามปกติ หนวยงานสำนักงานปลัด 

        งบประมาณคงเหลือ          34,4๐๐.-   บาท 
        โอนลด                            2,5๐๐.-   บาท 
        งบประมาณคงเหลือหลังโอน  31,9๐๐.-  บาท 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) 
        แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (พัดลมตั้งพ้ืน)  เพ่ือจัดซ้ือพัดลม
ตั้งพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด หนวยงานสำนักปลัด อบต. งบประมาณตั้งไว  
2,5๐๐ บาท 
 งบประมาณคงเหลือกอนโอน        0.- บาท 
 โอนเพ่ิม     2,500.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  2,500.- บาท 
 ซ่ึงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    หัวหนาสำนักปลัดก็ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบแลว มีสมาชิกสภา 
ประธานสภา                ทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ครับ 
ท่ีประชุมสภา               ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา อนุมัตใิหโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภา                งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ งบประมาณท่ีขอนุมัติ 
   โอน จำนวน  9,500 บาท 
         /มติท่ีประชุม...... 



 ๔ 

มติท่ีประชุมสภา                  เห็นชอบ       ๑4  เสียง 
                                          งดออกเสียง     ๑  เสียง 

3.2 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
แทนตำแหนงวาง 

นายสำเนา   เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา 
นางสาวรัตนา  จิรลานนท เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน ผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
หัวหนาสำนักปลัด ดิฉันนางสาวรัตนา  จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด ขอเรียนใหท่ีประชุมทราบตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 หมวด 1 ขอ 7 องคกรจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย (1)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ิน
คัดเลือกจำนวนสามคน เปนกรรมการ(6) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป 
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้หมดวาระเม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน  2564 ท่ีผานมา และหมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก
จำนวนสามคน (5) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือก
อีกก็ได 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน หัวหนาสำนักปลัดก็ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบแลว ตอไปขอเชิญ 
ประธานสภา สมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู ท่ีตนเห็นสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

จำนวน 3 ทานขอเชิญ ครับ 
นางชวยชอบ  ครจำนงค  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค  
สมาชิกสภา หมูท่ี 1  สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอเสนอ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 

4 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 1 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 2      สมาชิกสภา หมูท่ี 2 ขอรับรอง คะ 
นางมะราวรรณ  ทบแกว เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1       สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิก  
ประธานสภา  สภา หมูท่ี 4 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 1  
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
         /นายสำเนา...... 



 ๕ 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรเปน 
ประธานสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2 
นางลักษิกา  โฮ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา  โฮ 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7  สมาชิกสภา หมูท่ี 7 ขอเสนอ นายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 4 เปน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นายแตม  เรงสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน สมาชิก 
สมาชิกสภา หมูท่ี 6       สภา หมูท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรมึสูงเนิน   
สมาชิกสภา หมูท่ี 8       สมาชิกสภา หมูท่ี 8 ขอรับรอง ครับ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให นายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิก  
ประธานสภา  สภา หมูท่ี 4 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2  
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรเปน 
ประธานสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3 
นางมะราวรรณ  ทบแกว เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1  สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอเสนอ นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 8 

เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นายมานัด เตี้ยงสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายมานัด เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 5       สมาชิกสภา หมูท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 
นางลักษิกา  โฮ เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา  โฮ สมาชิก 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7       สภา หมูท่ี 7 ขอรับรอง คะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิก  
ประธานสภา  สภา หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3  
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ตอไปขอเชิญสมาชิกเสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ประธานสภา  แผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 3 ทาน ขอเชิญครับ 
นางทวี  หวัดสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางทวี  หวัดสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7  สมาชิกสภา หมูท่ี 7 ขอเสนอ นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 2 เปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 1 
       /นายสำเนา...... 
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นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นางชวยชอบ  ครจำนงค เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1      สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนิชา 
สมาชิกสภา หมูท่ี 4      เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา หมูท่ี 4 ขอรับรอง คะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหนางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน สมาชิก  
ประธานสภา  สภา หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี  
   คนท่ี 1 
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรเปน 
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนิชา   
สมาชิกสภา หมูท่ี 4 เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 4  ขอเสนอ นางชวยชอบ  ครจำนงค สมาชิก

สภา หมูท่ี 1 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 
2 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นางมะราวรรณ  ทบแกว เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว  
สมาชิกสภา หมูท่ี 1       สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน   
สมาชิกสภา หมูท่ี 8       สมาชิกสภา หมูท่ี 8 ขอรับรอง ครับ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให นางชวยชอบ  ครจำนงค สมาชิก  
ประธานสภา  สภา หมูท่ี 1 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี  
   2 
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรเปน 
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 8  สมาชิกสภา หมู ท่ี  8  ขอเสนอ นางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมู ท่ี  7 เปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน ครับ 
ประธานสภา 
       /นางมะราวรรณ...... 
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นางมะราวรรณ  ทบแกว เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1      สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นางชวยชอบ  ครจำนงค เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1       สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให นางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมูท่ี 7  
ประธานสภา   เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3    
มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ   14   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔        เรื่อง ญัตติอ่ืนๆ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีสมาชิกสภาหรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามหรือ 
ประธานสภา                นำเรียนใหท่ีประชุมทราบหรือไมครับ 
นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน   
สมาชิกสภา หมูท่ี 2  สมาชิกสภา หมูท่ี 2 ขอฝากใหกองชางเขาไปตรวจสอบ และแกไขตะแกรงจุดบาน 

นายชำนาญ   บั ว ไผ  รองประธานสภา อบต . เกรงจะเกิด อันตราย กับ
รถจักรยานยนต 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน จะเรงใหชางเขาไปแกไขให 
นายก อบต. 
นางชวยชอบ  ครจำนงค เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1         สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอเรียนถาม ฝากกองชางติดตามดูกำแพงบานนายแชม ให 
 ดวย และเรื่องการแจงซอมไฟฟาทำไมถึงซอมลาชา 
นายพีรพงษ ชาญพล       เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน และผูบริหาร ผมนายพีรพงษ ชาญพล 
ผูอำนวยการกองชาง      ผูอำนวยการกองชาง ขอเรียนชี้แจงวากองชางไดทำหนังสือถึงผูรับจางเขามา

ดำเนินการแลว สวนเรื่องไฟฟาชวงนี้หนาฝนเกรงจะเกิดอันตรายกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ครับ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทานใดมีขอซักถาม หรือมีเรื่อง 
ประธานสภา                จะแจงใหท่ีประชุมทราบอีกหรือไม ครับ 
ท่ีประชุมสภา               ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน   ถาไมมีผมขอขอบคุณทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการ 
ประธานสภา                ประชุมครับ 
                                          
ปดประชุมเวลา    ๑๑.๓๐    น. 
 
                                               (ลงชื่อ)      สมจติร  ธรรมมา   ผูจดรายงานการประชุม 
                                                          (นางสมจิตร ธรรมมา) 
                                               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
         /คณะกรรมการ..... 
 
                     



 ๘ 

 คณะกรรมการตรวจการประชุมไดตรวจสอบบันทึกรายงานประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
                                              (ลงชื่อ)     ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ                                                       
                                                        (นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ) 
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          

   (ลงชื่อ)      ประเทือง  กรึมสูงเนิน 
                                                        (นายประเทือง กรึมสงูเนิน) 
                                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     

     (ลงชื่อ)     มณนิชา  เคลือ่นสูงเนิน 
                                                      (นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน) 
                                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                     
         


