
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

........................................................ 
 

มาประชุม 
1. นายสมพิศ  สมใจ   ประธานสภา อบต. หนองแปน 
2. นายมนัส  ไชยสีดา   รองประธานสภา อบต. หนองแปน 
3. นายเดชา  สมสายผล   เลขานุการสภา อบต.หนองแปน 
4. นายสุขสันต์  อ้วนป้อง  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 1 
5. นายประครอง  แดงโชติ  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 2 
6. นายขวัญชัย  อินธิเเสน      สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 2 
7. นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 4 
8. นายไพบูลย์  ศิริ   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 5 
9. นายถาวร  จันทร์อ่อน  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 5 
10. นางจันดา  ขันธ์พัฒน์   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 6 
11. นายหนูลับ  จันค าภา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 7 
12. นายธนกร  ประจงจิตร์  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 7 
13. นายประมวล  ภู่ยิ้ม   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 8 
14. นายบัวพา  บุราโส   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 8 
15. นายสมพร  พัฒนา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที ่9 
16. นายเหรียญชัย  โยธินา  สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 9  
17. นายวินัย  ป่ารันทม   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 11 
18. นายสดใส  เส็งนา   สมาชิกสภา อบต. หนองแปน หมู่ที่ 11 

   

ผู้ขาดประชุม 
  ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประดิษฐ์  ดีกุดเรือ  นายก อบต. หนองแปน 
๒. นายนิพนธ์  ตะติยรัตน์  รองนายก อบต. หนองแปน 
๓. ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  สุวรรณทัต  เลขานุการนายก อบต. หนองแปน 
๔. นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์  ปลัดอบต. หนองแปน 
๕. นางวัชราภรณ์  ค าควร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นางกฤษณา  กลิ่นล าดวน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗. นางสาวสุภารัตน์  ศิริบุตร  นิติกร 
๘. นางสาวนิตยา น าสุ่ย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๙. นางสาวกัญญาภัค  ร่าเริง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายเอกไชย วงศ์พรมศิลป์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุม... 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเดชา สมสายผล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว       จึง
เรียนเชิญ นายสมพิศ สมใจ ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแปน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ประจ าปี 
2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แปน  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

นายสมพิศ  สมใจ สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกทา่น  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลหนองแปน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2564  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐ น.  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุม กระผมขอเปิด
ประชุมตามวาระครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2   
ประจ าปี 2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล ตามท่ีประธานสภาฯ ไดแ้จ้งนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2564 
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2564 ก าหนดประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (วันนี้) 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.2 เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เลขานุการสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แปน ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๑3 สิงหาคม 
๒๕๖4 ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 แล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ ๑๐๓ (๑) ข้อ ๑๐๔ และข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
ประกาศแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 /รายจ่าย... 
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 รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5  ประกอบด้วย  
๑. นายสมพร  พัฒนา       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9 
๒. นายเหรียญชัย  โยธินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 9  

 ๓. นายขวัญชัย  อินธิเเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 2 
 ๔. นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 
 ๕. นายธนกร  ประจงจิตร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
ภายหลังได้กระผมในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ได้เรียก
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ และได้ท า
การประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้นาย
โพธิ์ทอง  แหวนนิล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 เป็นประธาน  
และให้นายธนกร  ประจงจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 
เป็นเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 เรื่อง หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ที่ สน 81701(สภา) / 028   

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

นายสมพิศ  สมใจ เชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเดชา สมสายผล หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ที่ สน 81701(สภา) / 028  ลงวันที่ 17 
เลขานุการสภาฯ สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ได้มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  13 
สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมสภาฯ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแปน หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  ให้ยื่นค าขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  14 -๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ - ๑๖.0๐ น.  ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ก าหนดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ พิจารณาแล้วให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖
5 เดิมไว้นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๐ วรรคแรก ก าหนดเมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น... 
ดังนั้นจึงส่งร่างข้อบัญญัติฯ และบันทึกการประชุมฯ แจ้งให้ทราบ และประธานสภาฯได้แจ้ง 

/ให้สมาชิก... 
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 ให้สมาชิกทุกท่านทราบและประชุมพิจารณาในวาระที่  2 ในสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในวันนี้   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕64   

นายสมพิศ  สมใจ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕64  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  สมาชิกฯ ท่านใดหรือผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแปน มีข้อความจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่   ถ้าหากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมรับรองครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
3.1 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕
พิจารณาแล้วเสร็จ  

นายสมพิศ  สมใจ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงครับ 
นายโพธิ์ทอง แหวนนิล เรียนท่านประธานสภาฯ นายกฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมนายโพธิ์ทอง แหวนนิล  
ประธานกรรมการ ฯ ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕  ตามที่     

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแปน หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  ให้ยื่นค าขอแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 14-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐-๑๖.0๐ 
น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เมื่อครบก าหนดเวลาพบว่าไม่มี
ผู้ใดเสนอยื่นค าแปรญัตติ จึงได้ท าการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ประชุมพิจารณาถ้าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมในตอนใดหรือข้อใด ไม่มีการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนค าแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แปนเสนอมา ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เดิมไว้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่   

4.๑  เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายสมพิศ  สมใจ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระ 
ประธานสภาฯ  ที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) จึงไม่มีค าแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด  และคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ได้มีมติยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ฉบับเดิม  ดังนั้น 
กระผมขอมติที่ประชุมลงมติเห็นชอบยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 เดิมหรือไม่ เชิญลงมตคิรับ 

/ที่ประชุม... 



-๕- 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ยืนตามร่างเดิม  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียงไม่มี 
 
นายสมพิศ  สมใจ เมื่อการประชุมในวาระที่สอง (ข้ันแปรญัตติ)  ลงมติยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามร่างฉบับเดิม  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

เป็นวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  ดังนั้นจะขอนัดประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแปน ขอให้ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกท่านใด ผู้บริหารฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ ขอแจ้งเรื่องที่ไปประชุมร่วมกับนายอ าเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานศูนย์โควิดระดับอ าเภอ ซึ่ง  
นายก อบต.หนองแปน ท่านได้สอบถามปัญหาให้การตั้งจุดพักคอย จุดพักฟ้ืน ในส่วนของต าบลหนองแปนไม่มี

ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ าดื่ม ที่นอน และเครื่องใช้ประจ าวัน ในต าบลของเราได้รับความ
ร่วมมือจากก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับบริจาคจากพ่ีน้องในต าบลและที่อยู่ต่างประเทศซึ่ง
เพียงพอ  เตียงที่ใช้ในศูนย์ฯ ก็ได้รับบริจาคมาจากหมู่บ้าน  และเรื่องอาหารซึ่งทาง อบต.
หนองแปนมีอาหารให้ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ มีหลายต าบลที่แจกเป็น
ถุงยังชีพ  ปัญหาของถุงยังชีพก็คือ เมื่อแจกถุงยังชีพให้ผู้มากักตัวที่ศูนย์ฯ แล้วไปรักษาที่
โรงพยาบาลเมื่อรักษาหายแล้วกลับมาที่ศูนย์ฯ อีก เมื่อเราได้แจกอาหารให้บุคคลดังกล่าว
แล้วจะไม่สามารถแจกอาหารเขาได้อีกถือว่าซ้ าซ้อน จึงมีนโยบายให้ข้าวกล่องไม่แจกถุงยังชีพ 
และได้น าเรียนให้นายอ าเภอเจริญศิลป์ทราบ 

นายสดใส  เส็งนา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่าน ผมนายสดใส  เส็งนา  
สมาชิกฯ หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับเรื่องการยกระดับการ

เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในต าบลของเราได้
ตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์ฟ้ืนฟูซึ่งแยกออกเป็นสองโซนและละโซนแยกห้องน้ าชายหญิง ห้อง
อาบน้ าชายหญิง การตั้งศูนย์พักคอยเป็นค าสั่งของอ าเภอเจริญศิลป์ให้ตั้งศูนย์ฯ ระดับต าบล 
ผมได้รับบริจาคจนสามารถท าเตียงได้ 11 ตัว แล้วน ามาไว้ที่ศูนย์พักคอย และศูนย์ฟ้ืนฟู 
และยังมีเงินเหลือซื้อพัดลมบริจาคให้อีก  ส่วนที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือผู้ที่เดินทางเข้ามาใน
เขตต าบลหนองแปนต้องท าการตรวจโควิดก่อน จึงขอให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ประชาสัมพันธ์ทุก
หมู่บ้าน แต่ก็มีบางคนลักลอบเข้ามาตอนกลางคืน จึงได้แจ้งให้ อสม.ทุกคนดูแลในส่วนที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งอสม. 1 คน ดูแลไม่เกิน 11 หลังคาเรือน ให้ดูทุกเช้าว่ามีใครเข้ามาในหมู่บ้าน
หรือไม่ และให้รายงานเป็นประจ า และขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯช่วยดูแลสอดส่องผู้ที่
ลักลอบเข้าพ้ืนที่โดยไม่แจ้ง หากพบให้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านหรือประธาน อสม.ทราบด้วยครับ 

นายสมพิศ  สมใจ สมาชิกท่านอ่ืนมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขออนุญาตทุกท่านปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.๐๐  น. 
 

/ลงชื่อ... 
 



-๖- 
 

 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        (นางสาวสภารัตน์  ศิริบุตร) 
                     นิติกรช านาญการ 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
        (นายเดชา  สมสายผล)  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    (ลงชื่อ)      ประธาน 
       (นายหนูลับ  จันค าภา) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 7 
 
    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
              (นายโพธิ์ทอง  แหวนนิล) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 4 
 
    (ลงชื่อ)      กรรมการ 
        (นายสดใส  เส็งนา) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน หมู่ที่ 11 
 
รับรองรายงานการประชุม 
   
    (ลงชื่อ)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสมพิศ  สมใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
 


