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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายกิตติ  จิลศรี ประธานสภาฯ นายกิตติ  จิลศรี  
2 นายทองใบ  อินจันทร์ รองประธานสภาฯ นายทองใบ  อินจันทร์  
3 นายทุม  ปานพุ่ม สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 1 -  
4 นายสง่า  ใจเอ้ือ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายสง่า  ใจเอ้ือ  
5 นายขวัญ  อินโพ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายขวัญ  อินโพ  
6 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร  
7 นายไสว  โนร ี สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายไสว  โนร ี  
8 นายอร  ค าบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 4 นายอร  ค าบุญ  
9 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 -  

10 นายหน่อย  เงินอาจ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 -  
11 นายสมัย  มาดวง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 6 นายสมัย  มาดวง  
12 นายบูชา  ขวัญตา สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายบูชา  ขวัญตา  
13 นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายปัญญา  ช่างทอง  
14 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
15 นางอัญชุลี  บัวบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นางอัญชุลี  บัวบุญ  
16 - เลขานุการสภาฯ -  
 
ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
2 นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ รองนายก อบต.หนองคล้า นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ  
3 นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง รองนายก อบต.หนองคล้า นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
4 นายสมนึก  มีสกุล เลขานุการนายก อบต. นายสมนึก  มีสกุล  
5 นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์ หัวหน้าส านักปลัด นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์  
6 นายเฉลิม  ขอนดอก ผอ.กองช่าง นายเฉลิม  ขอนดอก  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง นางสาวธินวัฒน์  สายสด  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นายภาคภูมิ  จ าปีทอง นักพัฒนาชุมชน -  

10 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
11 นายชัยวัฒน์  สิริวัฒน์วโรชา นายช่างโยธา นายชัยวัฒน์  สิริวัฒน์วโรชา  
12     
12     
13     
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ผู้เข้าประชุม              12      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม             4      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม         10      คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายกิตติ  จิลศรี ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภา อบต. 
หนองคล้า  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายกิตติ  จิลศรี     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
  ประธานสภาฯ    ประจ าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ที่ 15 ธันวาคม 2559 
                       ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนาเอกสารที่   
                       แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่     
                       ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
                       ต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ที่ 15 ธันวาคม  
                       2559 โดยการยกมือ 
 
ที่ประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ จ านวน 11 เสียง และงดออกเสียง  
                        จ านวน 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                      -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกิตติ  จิลศรี    4.1 การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
    ประธานฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
           หมวด 1 ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น  
           ข้อ 15 เม ื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุ 
           ของสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ินรองประธานสภาท้องถ่ิน หรอื  
           เลขานุการสภาท้องถ่ิน แล้วแตก่รณีแทนต าแหนง่ท่ีว่าง ดังนี้  
           (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่  
           ว่างในการประชุมสภาท้องถ่ินทีมี่ข้ึนคราวแรกนบัแตว่ันท่ีต าแหนง่วา่งลง  
นายกิตติ  จิลศรี    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประธานฯ         หนองคล้า 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร   ขอเสนอ นายสง่า  ใจเอ้ือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  
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   ส.อบต.หมู่ 3 
นายสมัย  มาดวง รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 6 
นายปัญญา  ช่างทอง   รับรอง 
   ส.อบต.หมู่ 7 
นายกิตติ  จิลศรี   ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า เพ่ือแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประธานฯ         หนองคล้า 
ที่ประชุม     มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยการ 
                         ยกมือ จ านวน 11 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 1 เสียง  
 
นายกิตติ  จิลศรี    4.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
    ประธานฯ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสองสมัยหรือหลายสมัย  
  แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม  
  สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  หนองคล้า  
นายสมัย  มาดวง ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าทั้งหมด 4 สมัย  
   ส.อบต.หมู่ 6 
นายอร  ค าบุญ รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายไสว  โนรี รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมในการก าหนด สมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2560 ให้มี 4 สมัย  
    ประธานฯ   
     ที่ประชุม        มีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2560 ให้มี 4 สมัย โดยการยกมือ  
     จ านวน 11 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

 
นายกิตติ  จิลศรี     การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าป ี2560 
   ประธานฯ         สมัยแรกได้ก าหนดแล้ว วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีก าหนด 15 วัน และ 
                        ด าเนินการประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
                        สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  พฤษภาคม 2560  
                        มีก าหนด 15 วัน  
                        สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2560  
                        มีก าหนด 15 วัน 
                        สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  ธันวาคม 2560  
                        มีก าหนด 15 วัน 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมในการก าหนด สมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2560 
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    ประธานฯ   
     ที่ประชุม        มีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2560 โดยการยกมือ จ านวน 11 
     เสียง และงดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการศึกษา 
        นายกฯ          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
                         ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กร 
                         ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                         แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีทิศทางทีส่อดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุก

แห่ง 
กรรมการ 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
กรรมการ 

(8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
     3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการศึกษาฯ ทั้งหมด 
     4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
                           5. ให้คณะกรรมการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
                        ตามข้อ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ ซึ่งได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ แล้ว  
       2 ท่าน คือ นายสง่า  ใจเอ้ือ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 และนายสมชาย  นัยวุฒิ สมาชิก  
                           สภาฯ หมู่ 8 ยังขาดอีก 2 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ี 
     สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพ่ิมอีก 2 ท่าน  
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นายปัญญา  ช่างทอง     ขอเสนอนายสมัย  มาดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
   ส.อบต.หมู่ 6  
 
นายขวัญ  อินโพ  รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 2 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร     รับรอง 
   ส.อบต.หมู่ 3 
 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร เสนอนายอร  ค าบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายไสว  โนรี          รับรอง 
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายสมชาย  นัยวุฒิ   รับรอง 
  ส.อบต.หมู่ 8   
 
นายกิตติ  จิลศรี       ขอมติเห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ คือ นายนายสมัย  มาดวง  
  ประธานฯ             สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 และนายอร  ค าบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  
   ที่ประชุม             มีมตเิห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่น คือ นายนายสมัย  มาดวง สมาชิกสภาฯ  
                           หมู ่6 และนายอร  ค าบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 โดยการยกมือ จ านวน 11 เสียง และ 
                           งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ตามข้อ (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
     นายกฯ             (ถ้ามี) ขอเสนอ 
 1.นายเปีย  น้อยม่วง  
 2.นายยงยุทธ  มังกรประดิษฐ์  
 3.นายเฉลิมวุฒิ  หอมระรื่น  
 4.นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
นายกิตติ  จิลศรี       ขอมติเห็นชอบ รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น 
    ประธานฯ           คือ 1.นายเปีย  น้อยม่วง  2.นายยงยุทธ  มังกรประดิษฐ์  
 3.นายเฉลิมวุฒิ  หอมระรื่น  4.นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง 
   ที่ประชุม             มีมตเิห็นชอบ รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น 
     คือ 1.นายเปีย  น้อยม่วง  2.นายยงยุทธ  มังกรประดิษฐ์  
 3.นายเฉลิมวุฒิ  หอมระรื่น  4.นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
 โดยการยกมือ  จ านวน 11 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
       นายกฯ           ข้อ (4) ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
นายกิตติ  จิลศรี       ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและ 



๗ 
 

    ประธานฯ           ประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
นายสมชาย  นัยวุฒิ   เสนอชื่อนายขวัญ  อินโพ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2  
   ส.อบต.หมู่ 8 
นายอร  ค าบุญ รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายทองชุบ  ปิ่นจุไร เสนอชื่อนางชุลี  บัวบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 8  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายสมชาย  นัยวุฒิ รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 8 
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 7 
นายกิตติ  จิลศรี            ขอมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือนายขวัญ  
    ประธานฯ อินโพ และนางอัญชุลี  บัวบุญ  
   ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือนายขวัญ  
 อินโพ และนางอัญชุลี  บัวบุญ โดยการยกมือ จ านวน 11 เสียง และงดออกเสียง 
 จ านวน 1 เสียง   
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การ 
     นายกฯ ปฏิบัต ิ(4) ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
นายกิตติ  จิลศรี        ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
    ประธานฯ            ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  (4) ผู้แทนสภาท้องถิ่น 
 ที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก  
นายอร  ค าบุญ  เสนอชื่อ นายบูชา  ขวัญตา สมาชิกสภาฯ หมู่ 7  
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายสมัย  มาดวง  รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 6 
นายปัญญา  ช่างทอง รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 7 
นายสมัย  มาดวง  เสนอชื่อ นายทองใบ  อินจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  
  ส.อบต.หมู่ 6 
นายขวัญ  อินโพ  รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 2 
นายไสว  โนรี  รับรอง  
  ส.อบต.หมู่ 3 
นายกิตติ  จิลศรี            ขอมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือนายบูชา  
    ประธานฯ  ขวัญตา  และนายทองใบ  อินจันทร์ 



๘ 
 

   ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือนายบูชา   
 ขวัญตา และนายทองใบ  อินจันทร์  โดยการยกมือ จ านวน 11 เสียง และงดออก 
 เสียง จ านวน 1 เสียง   
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
        นายกฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ(4) ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก จ านวน  
 2 คน  
นายกิตติ  จิลศรี        ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
    ประธานฯ            ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  (4) ผู้แทนสภา 
 ท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก  
นายอร  ค าบุญ  เสนอชื่อ นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7  
   ส.อบต.หมู่ 4 
นายไสว  โนรี  รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 3 
นายขวัญ  อินโพ  รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 2 
นายบูชา  ขวัญตา เสนอชื่อนายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิกสภาฯ หมู่ 3  
   ส.อบต.หมู่ 7 
นายสมชาย  นัยวุฒิ รับรอง  
   ส.อบต.หมู่ 8 
นายสมัย  มาดวง  รับรอง 
   ส.อบต.หมู ่6 
นายกิตติ  จิลศรี            ขอมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือ 
     ประธานฯ  นายปัญญา  ช่างทอง  และนายทองชุบ  ปิ่นจุไร 
   ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก คือนายปัญญา   
 ช่างทอง  และนายทองชุบ  ปิ่นจุไร โดยการยกมือ จ านวน 11 เสียง และงดออก 
 เสียง จ านวน 1 เสียง   
 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.1 ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า 
     นายกฯ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า ใน  
                               วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 5.2 ประกาศรับสมัครปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคลา้ 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2560  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
นายอร  ค าบุญ 5.3 ไฟฟ้า 



๙ 
 

   ส.อบต.หมู่ 4 หากใช้สายไฟดับ แบบมีเบรกเกอร์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้  
 
 
นายสมัย  มาดวง 5.4 ถนนลาดยาง หมู่ 6 
   ส.อบต.หมู่ 6 อยากได้ถนนที่ไม่ต้องพูนดินสูง ได้ถนนไม่มีฝุ่น  
นายเฉลิม  ขอนดอก ถนนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
   ผอ.กองช่าง 
 
นายทองใบ  อินจันทร์ 5.5 การเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
   รองประธานฯ ให้มีความสงบในการเข้าประชุม ให้เคารพกฎกติกาการประชุมสภาฯ  
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
นายกิตติ  จิลศรี มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่   
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงชื่อ                                                             นายสง่า  ใจเอื้อ ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายสง่า  ใจเอื้อ)  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
ลงชื่อ                                                             นายกิตติ  จิลศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายกิตติ  จิลศรี)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
ลงชื่อ                                                              นายไสว  โนรี ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายไสว  โนรี)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
ลงชื่อ                                                          นายทองชุบ  ปิ่นจุไร ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายทองชุบ  ปิ่นจุไร)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
 



๑๐ 
 

ลงชื่อ                นางอัญชุลี  บัวบุญ                ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นางอัญชุลี  บัวบุญ)  

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
 
ลงชื่อ                                                                      - ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายทุม  ปานพุ่ม)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 

 
 
 
 
 


