
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
คร้ังที่ 1 / 2562 

วันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2562 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มำประชุม 
  1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 

2. นางดอกไม้        กสิภูมิ             รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 
  3. นายวิลัย  วิลัยค า  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1 
  4. นายจันทา         สายเบาะ          สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2 

5. นายชาล ี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  6. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 

7. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
8. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
9. นายฐิติศักด์ิ  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
10. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  11. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
12. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  13. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  14. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  15. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  16. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  17. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  18. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

19. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  21. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 

23. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  24. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  25. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  26. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

27. นายปรีชา  ค าพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  28. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  29. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  30. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 



  31. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
2. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

  1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2.  นางบังอร  ค าพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  3.  นายสมหมาย  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  4.  นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

5. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6.  นายพากเพียร ศิริพงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7.  นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  8.  นางสาวเพชรลดา อัมพร  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.หัวเรือ 
  9. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  11. นางวนิดา  บุญหาญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  12. นางสาวอ าไพ อัมพันธ์  ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
  13. นางสาวปิยะนุช ทับทิมอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  14. นายสมพงษ์  ศิริพัฒน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 
  15. นายกองแล  สายแวว  สารวัตรก านัน 
  16. นายทองพูล  กสิภูมิ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ 
  17. นายส าราญ  อ่อนดี  รองประธานสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ 
  18. นายถนอม  เบ้าเงิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
  19. นายประสิทธิ์ จอมหงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
  20. นายวิชัย  จีนวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
  21. นายสังคม  รังทอง  กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
  22. นายสายันต์  สายแวว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
  23. นายประสิทธิ์ ผิวทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
  24. นางมะลิวัลย์ พรมทา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
  25. นางรุ่งศรี  รังทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
  26. นายประยัติ  ก าทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 
  27. นายสมพงษ์  สมสุข  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
  28. นายธีระวัฒน์ หอมหวล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
  29. นายบุญเหล็ง สายแวว  รองประธานสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ 
  30. นายมีชัย  สายแวว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
  31. นางสาวจีรวรรณ ท้าวทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมได้ทราบและมีสมาชิก อบต. 
ประธานสภา               ได้ขออนุญาต ลา 2 ท่าน คือ 1. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์   สมาชิก อบต. หมู่ 6 
 2. นายสุวิตร์  จันทร์มะณี  สมาชิก อบต. หมู่ 9 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562  
นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ประชุมได้รับส าเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับ 
ประธานสภา หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
ประธานสภา อบต. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  30  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปีของต าบลหัวเรือ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้นายก อบต.หัวเรือ ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  
ประธานสภา อบต.        พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์    ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  
นายก อบต. พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งมีสมาชิก อบต., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน 

ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานีและผู้แทนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5  

   -  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ได้ต้ังงบประมาณในงานบุญประเพณี    
บุญบั้งไฟประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 160,000.- บาท โดยได้ก าหนด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เป็นวันแห่บั้งไฟ และวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวัน
จุดบั้ งไฟ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัว เรือก็จะปฏิบั ติตามประกาศจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 
และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก็จะท าหนังสือขออนุญาตจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปีของต าบลหัวเรือ และขออนุญาตจุดบั้งไฟ จ านวน 3 บั้ง โดยผู้ขออนุญาต 
ประกอบด้วย  

   1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายก อบต.หัวเรือ 
   2. นายสมร สายเคน  รองนายก อบต.หัวเรือ 



   3. นายค าหมูน กุลบุตร์  ก านันต าบลหัวเรือ 
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 งานบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวต าบลหัวเรือได้อนุรักษ์และสืบทอด
กันมาอันยาวนาน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ถึงประเพณีอันดีงามก่อนจะเข้าสู่ฤดูการท านา 
ซึ่งคนต าบลหัวเรือส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ต้องอาศัยฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลใน
การท านา จึงได้จัดให้มีงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น โดยมีการประกวดขบวนฟ้อนร า 
ประกวดบั้งไฟสวยงาม ประกวดนางงามบั้งไฟต าบลหัวเรือ และการประกวดการแข่งขัน
ตีกลองเส็ง โดยกรรมการตัดสินจะใช้ครู กศน. ประจ าต าบลและครู กศน. จังหวัด ส่วน
การแข่งขันตีกลองเส็ง ประกอบด้วย  

1. นายค าหมูน  กุลบุตร์  ก านันต าบลหัวเรือ 
   2. นายกองแล  สายแวว  สารวัตรก านัน 
   3. นายถนอม  เบ้าเงิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 และผู้น าที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีจะได้เป็นคณะกรรมการก าหนดเงินรางวัลและก าหนด

หลักเกณฑ์ในการตัดสินงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562 ส าหรับรายละเอียด
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน งบประมาณรายจ่ายและเงินรางวัลในการจัดงานบุญ
ประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านทุกคน อยากให้ท่านทุกคน
ได้เสนอและแสดงความคิดเห็นในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562 ใน    
คร้ังน้ี 

นายทองพูล  กสิภูม ิ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะยังคงจัดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ เพื่ออนุรักษ์ 
ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล และสืบทอดต่อไปอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ให้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
นางสาวพวงเพชร  จอมหงษ์  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงเงินรางวัลในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตาม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนทุกหมู่บ้านได้แสดง  
นายก อบต. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในคร้ังน้ี 
ก านัน, ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทน   ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่อง เงินรางวัลโดยเฉพาะเงินรางวัลประกวดขบวนฟ้อนร า 

เงินรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,500.- บาท ที่เป็นเงินจ านวนน้อย อยากจะให้เพิ่มขึ้นและ
จ านวนผู้ร่วมเข้าประกวดในขบวนฟ้อนร าต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน มีจ านวนมาก
เกินไป ขอให้ลดลงเหลือจ านวน 20 คน 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงเงินรางวัลชมเชยที่แต่ละหมู่บ้านอยากจะให้เพิ่มขึ้น 
นายก อบต. น้ัน ก็จะไปน าเรียนกับเจ้าคณะต าบลหัวเรือและคณะกรรมการวัดบ้านหัวเรืออีกคร้ังหน่ึง 

ส่วนจ านวนผู้เข้าร่วมเข้าประกวดในขบวนฟ้อนร าก็เหลือจ านวน 20 คน ตามที่เสนอ 
ส าหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันและงบประมาณรายจ่ายและเงิน
รางวัลในการจัดการบุญประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่าน
ทุกคน ยกเว้นเงินรางวัลชมเชยการประกวดขบวนฟ้อนร า ให้เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 
2,500.- บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2562, เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 4/2562  
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต. (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีการเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ใหย้กเลิกความในข้อ 22 ให้ใช้ความ

ต่อไปน้ีแทน 
   ข้อ 24 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

   ส าหรับ อบต. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

   ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมคร้ังที่ 
4/2562 และเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 4/2562 ตามรายละเอียดที่สมาชิก อบต.ทุกท่าน
ได้รับ หากมีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยก็สามารถลุกอภิปรายได้ 

นายวิลัย  วิลัยค า โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 100,000.- บาท  
สมาชิก อบต. หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด(เลียบห้วยบัวบั่ว) ที่เพิ่มเติมแผน โครงการที่

ปรับปรุงถนนลูกรังน้ีไปเสร็จถึงห้วยบัวบั่วหรือไม่ 
นายทวี  สุบุญ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านพ่อสุบิน จ านวน 50,000.- บาท ที่เพิ่มเติมแผน   
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ปี 63 ไมใ่ช่ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นการก่อสร้างถนน คสล. 
นายประกิจ  ยืดยาว โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (ซอยโนนแดง) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการจากปี 

พ.ศ. 2564 มาเป็นโครงการปี พ.ศ. 2562 แล้วโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2564 
คงเหลือ 50,000.- บาท  

น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ตอบค าถามที่สมาชิก อบต.ได้ซักถามให้เข้าใจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
ที่ประชุม ไม่มีใครลุกอภิปราย 
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นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมคร้ังที่ 4/62 และเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2562 หรือไม ่
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4/2562 

และเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 4/2562 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังน้ี 
- เห็นชอบ  30  เสยีง 
- ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
- งดออกเสียง   -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืนๆ 
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาซิต้ีมอลย์  ได้มาชี้แจงถึงการให้กู้ยืมสวัสดิการแก่สมาชิกเกษตรกรและ 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นร้านค้าหรือรถพุ่มพวงให้แก่สมาชิก อบต. ได้เข้าใจ
และไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เข้าใจ 

นางดอกไม้  กสิภูมิ ได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑2.30 น.  
รองประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑2.30 น. 
 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นเหลักฐาน 
 

  
(ลงชื่อ)    จันทา   สายเบาะ 

               (นายจันทา  สายเบาะ) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

(ลงชื่อ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

 
(ลงชื่อ)    บุญมา  อยู่สุข 

           (นายบุญมา  อยู่สุข) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

(ลงชื่อ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายจันทบาล  สีงาม) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 
 
 


