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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สมัยประชุม  สมัยวิสามัญท่ี 1  ครั้งที่  1/2563 

เมื่อวันที่  8   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   

 

  ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าประชุม    

1 นายสมัคร  บุพบุญ ประธานสภาฯ สมัคร  บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองประธานสภาฯ นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง  เลขานุการสภาฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์  ซากลมกลาง ส.อบต. หมู่ 1 สมพงศ์  ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ  
6 นางมารศรี  นาดี  ส.อบต. หมู่ 2 มารศรี  นาดี   
7 นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล ส.อบต. หมู่ 2 -  
8 นายประยูร  ช่างเหล็ก ส.อบต. หมู่ 3 ประยูร  ช่างเหล็ก  
9 นายทองวัน  นาดี ส.อบต. หมู่ 5 ทองวัน  นาดี  

10 นายโยธิน  ป่ามะไพร ส.อบต. หมู่ 5 โยธิน  ป่ามะไพร  
11 นางปรัชญา  จันธิดา ส.อบต. หมู่ 6 ปรัชญา  จันธิดา  
12 นายสงวน  พลประเสริฐ ส.อบต. หมู่ 6 สงวน  พลประเสริฐ  
13 นายล ายวง  กล้าหาญ ส.อบต. หมู่ 8 ล ายวง  กล้าหาญ  
14 นางเปล่ง  แก้วรักษา ส.อบต. หมู่ 8 เปล่งแก้วรักษา  
15 นายสมัย  บ้วนนอก ส.อบต. หมู่ 9 สมัย  บ้วนนอก  
16 นายบุญรัก  นาดี  ส.อบต. หมู่ 10 บุญรัก นาดี  
 
 ผู้เข้าร่วมและ รับฟังการประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัด  อบต. หนองแจ้งหใญ่  ภิรมยา  เอกตะคุ  
2 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
3 นายณัฐสิทธิ์  โพธิ์เงิน  นิติกร ณัฐสิทธิ์  โพธิ์เงิน  
4 นายสุนทร  วงชาร ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สุนทร  วงชาร ี  
6 นายอุทัย  นรินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9 อุทัย  นรินทร์นอก  
7 นายบุญส่ง  จันทร์น้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บุญส่ง  จันทร์น้อย  
8 นายอ านวย  นพรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 อ านวย  นพรัมย์  
9 นายวิชิต  พิศนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  8 วิชิต  พิศนอก  

10 นายกิตติ   แคนสี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7 กิตติ   แคนสี  
มีผู้เข้าประชุม              14      คน 
มีผู้ลาประชุม                 -       คน    
มีผู้ขาดประชุม               1      คน    (นายสุวิทย์ สิริวัฒนากุล)                                                  
มีผู้เข้าร่วมรับฟัง           10     คน  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 
นายสมจิตร  มุงรัง     เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพกระผม นายสมจิตร มุงรัง  ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ    เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม เรียนเชิญ 

ท่านประธานสภาฯ  เปิดการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม  สมัยวิสามัญที่  1  
ที ่1  ประจ าปี 2563 ครับ  

นายสมัคร  บุพบุญ           เรียนสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน  เมื่อที่ 
ประธานสภาฯ                         ประชุมมาครบแล้ว  ผมขอเปิดสมัยประชุม  สมัยวิสามัญที่ 1  ในวันที่  8 

มิถุนายน   2563   เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯในครั้งนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ              1.1 -ประกาศอ าเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองแจ้งใหญ่  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2563 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   มีความประสงค์ขออนุญาตเปิดประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
    2563 เพ่ือเห็นชอบข้อราชการต่าง ๆ มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน   
    2563  ถึงวันที่  15  มิถุนายน   2563 นั้น 

    อ าเภอบัวใหญ่ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
   แจ้งใหญ่  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัย วิสามัญ  
   สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน    

    2563   เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ถือปฏิบัติตาม 
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 โดยเคร่งครัด 

1.2  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง ประชุมสภาองค์กา 
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563   

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
     บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับข้อ 21  
     ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ.2554 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ประกอบกับประกาศอ าเภอบัวใหญ่ เรื่อง  
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศเรียก 
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1  
     ประจ าปี  2563  ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน  2563  ถึงวันที่   15  มิถุนายน  
       2563  มีก าหนด 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากบุคคลใดที่ 
     นอกเหนือจากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม 
     รับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  
     1 ประจ าปี 2563 ขอให้แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวได้ ตาม  
     วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น 
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นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
     2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม ข้อ 22  
     การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20 ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา 
     ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็น 
     การประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ 
     ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอัน 
     รีบด่วนในหนังสือนั้น  
      และในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนเพ่ือการนับระยะเวลาอาจจะไม่ถึงสาม 
     วันแต่ก็ไม่น้อยกว่ายี่สี่ชั่วโมง เนื่องจากเราต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและเพ่ือให้เป็น 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster เพ่ือด าเนินโครงการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการ 
     น าไปใช้ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
     เพ่ือให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจาย 
     อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดท าบริการสาธารณะรวมกัน 
     ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สดภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง 
     ใหญ่พิจารณา  
 
ที่ประชุม    - รับทราบ - 

 
ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมัยประชุม  สมัยสามัญที่ 2   เมื่อวันที่       

8  เมษายน  2563  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและได้
จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก  พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว มี
สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  หรือต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมหรือไม่  

ที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข-  
ประธานสภาฯ    ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม  สมัยสามัญที่  2   

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2563      
เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ผู้มาประชุม  15 คน  ลาประชุม   -  คน  

ขาดประชุม  1  คน  ครบองค์ประชุม   
มติที่ประชุม    มีมตริับรองเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองด้วยการยกมือทั้ง 12  เสียง    

งดออกเสียง  3   เสียง  ลาประชุม  -  คน    ขาดประชุม  1  คน  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม  
  ที่ประชุม              -  ไม่มี -     
  
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
ที่ประชุม    -ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ    5.1 เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
     ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster เพ่ือด าเนินโครงการขยะมูลฝอย 
     ชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการ 
     พลังงาน (กกพ.)  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได ้
     ชี้แจงรายละเอียด  
นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ   เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อตกลง 
ปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่  ร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าตาม
นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่  ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster  
คง  จ าวน  142   แห่ง (“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster  คง”)  มี
ความประสงค์จะสร้างความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ด้วยการน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ 
Feed-In Tariff (FIT)  หรือรูปแบบอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เพื่อให้สามารถด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูก
สุขลักษณะและมีความยั่งยืน จึงได้จัดท าข้อตกลงร่วมมือนี้ขึ้น ซึ่งใน 17  อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอคง  อ าเภอโนนสูง อ าเภอโนนไทย  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอจัก
ราช  อ าเภอพระทองค า  อ าเภอขามสะแกแสง  อ าเภอบ้านเหลื่อม  อ าเภอแก้ง
สนามนาง  อ าเภอบัวใหญ่  อ าเภอบัวลาย  อ าเภอสีดา  อ าเภอโนนแดง อ าเภอ
ประทาย  อ าเภอชุมพวง  อ าเภอเมืองยาง และอ าเภอล าทะเมนชัย การเก็บขนและ
การส่งขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในเขตพ้ืนที่ไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยหรือโรงไฟฟ้าของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคง ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (“สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย”)  ส่วนอัตราค่าก าจัดขอยะมูลฝอย  การบริหารเก็บขนและการ
ส่งขยะมูลฝอยเจ้ารับการก าจัด มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนและต้องจ่ายค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยให้แก่ผู้รับก าจัดฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงในอัตราตามผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ จึงต้องมีการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ของเรา ทางสภาฯ ถ้าหากมีการเห็นชอบก็จะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนในการบริหารก าจัดขยะชุมชน  ตามแนวทางกฎหมายแล้วเราจึงขอความ
เห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ในครั้งนี้ก่อน  ทาง
สภาฯ  มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ     
นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   - กระผม  นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1  ผมเห็นด้วยครับ กับเรื่อง 
                                           ที่จะต้องมีการเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากชุมชนในพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือ 

 ก าจัดต่อไปครับ  
นายณัฐสิทธิ์  โพธิ์เงิน  กระผมขอชี้แจงในการท าข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นหนึ่งของสัญญาสัมปทานก าจัด 

ขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงและให้ถือว่าข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาสัมปทานก าจัดขยะ  ตาม (MOU)  แล้ว ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคงมีเจตนาในการก าจัดขยะด้วยการน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ตามกิจการ
พลังงาน (กกพ.) 
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ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะ  โดยคิด 
อัตราค่าก าจัดขยะ 400 บาท/ตัน และจะมีการปรับเพ่ิมทุก  5 ปี  อัตราดัชนีเงิน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย มีอัตรารับซื้อไฟฟ้า ดังนี้  
ช่วงที่  1 (ปีที่ 1 -8)  อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.78  บาทต่อหน่วย 
ช่วงที่  2 (ปีที่ 9-20) อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.08 บาทต่อหน่วย  
ระยะเวลาร่วมด าเนินงาน  มีก าหนดระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา 
- ระยะเวลาเตรียมการก่อนก่อสร้างประมาณไม่เกิน 1 ปี 
- ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  2 ปี 
- ระยะเวลาด าเนินการประมาณไม่น้อยกว่า  20 ปี  

รายละเอียดต่างๆ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาไปแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสาร) 

ประธานสภาฯ     ทางท่านสมาชิกสภาฯ  มีความเห็นเป็นอย่างไร  หรือจะสอบถามเรื่องบันทึก 
     ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  
     เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ    
มติที่ประชุม   - เห็นชอบเห็นชอบ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster เพื่อด าเนินโครงการขยะมูลฝอย 
     ชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการ 
    พลังงาน (กกพ.)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์      
    
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ     ในวาระอ่ืน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  หรือ อภิปรายเรื่องอ่ืนๆ อีก
    หรือไม ่ ขอเชิญครับ    
นางสาวกฤติกา  ไชยชวคุปต์   กล่าวชี้แจงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า
2019  (COVID-19)   ได้คลี่คลายมาตรการผ่อนปรน  ระยะที่  3  ทางจังหวัดนคร
ราชสีแจ้งให้ด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรม โดยให้ฝึกรุ่นละ  50 คน พร้อมส่ง
รายงานแผนปฏิบัติฯ ให้ทางศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
นครราชสีมาทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ     ในวาระอ่ืน  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออะไรอีกเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายสงวน พลประเสริฐ  เรียนท่านสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสงวน พลประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่  6  ขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   เรียนสอบถามถึงโครงการซ่อมแซมคอสะพานของทางหมู่บ้านว่าจะสามารถซ่อมแซม 

ได้หรือไม่ เพราะด้านข้างคอสะพานบ้านตลุกยางช ารุด พ้ืนผิวด้านข้างเสื่อมสภาพ 
กลัวจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไป – มา  ครับ  

นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์  กล่าวชี้แจงโครงการซ่อมแซมคอสะพานว่า ทางกองช่างขอตรวจสอบอีกครั้งและ 
ประเมินค่าความช ารุดของสะพาน และจะรีบด าเนินการซ่อมแซมให้ครับ  

 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 
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ประธานสภาฯ    ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอะไรเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
    สมาชิกขออภิปรายเรื่องอ่ืนๆ อีก   ผมขอปิดการประชุม 

 

    ปิดประชุมเวลา    11.10  น. 
 
      ลงชื่อ                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นายสมจิตร  มุงรัง)    
       เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
      ลงชื่อ                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสมัคร    บุพบุญ) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ ่
 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
 ในการประชุมสมัยประชุม สมัยวิสามัญที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  ในวันที่  …………………………………………………. 
 
                                      
                                                ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                 (นางมารศรี       นาดี )    
                                                     สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                       
      ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                                (นางเปล่ง    แก้วรักษา) 
                                                                          สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                         ( นายสมัย     บ้วนนอก)                  
                                                                          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 

 
 
                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย
สามัญที่............./................ครั้งที่...............เมื่อวันที่.............เดือน................................................พ.ศ. ................ ...... 
 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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