
บันทกึการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเบื้องนอก 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วนัที ่ ๑๔  เดือน  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเบื้องนอก 

******************** 

ผู้เข้าประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนพรัตน์  จานดี ประธานสภาฯ นพรัตน์  จานดี  

๒ นานธนาธิป  รินไธสง ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๒ ธนาธิป  รินไธสง  

๓ นายเชาว ์ พึ่งนํ้า เลขานุการสภาฯ เชาว ์ พึ่งนํ้า  

๔ นางอวยพร  โคง้อาภาส ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ อวยพร  โคง้อาภาส  

๕ นายคาํผนิ  ดีไว ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ คาํผนิ  ดีไว  

๖ นายสังคม  พลแสน ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ สังคม  พลแสน  

๗ นางสาวกรวรรณ พงษภ์กัดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ กรวรรณ พงษภ์กัดี  

๘ นายววิฒัน์  ศรีซาคาํ ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ววิฒัน์  ศรีซาคาํ  

๙ นายสัญญา  เอ้ือไธสง ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ สัญญา  เอ้ือไธสง  

๑๐ นางปราณี  มัน่คง ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ ปราณี  มัน่คง  

๑๑ นางสิรินภากร  อือตระกูล ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ สิรินภากร  อือตระกูล  

๑๒ นางอุ่นเรือน  พลสงคราม ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ อุ่นเรือน  พลสงคราม  

๑๓ นางบงัอร  คลา้ยคลึงมี ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ บงัอร  คลา้ยคลึงมี  

๑๔ นางละอองศรี  มนกา ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ละอองศรี  มนกา  

๑๕ นางลาวลัย ์ กิติสกนธ์ ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ ลาวลัย ์ กิติสกนธ์  

๑๖ นายสัย  ทองทาบ ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ สัย  ทองทาบ  

๑๗ นายสมพงษ ์ ยนิดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๑ สมพงษ ์ ยนิดี  

๑๘ นายต่ี  ช่างจนัทึก ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ต่ี  ช่างจนัทึก  

๑๙ นางสมประสงค ์ สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๓ สมประสงค ์ สิงห์ทอง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

- - - - - 

 

 

 



 

- ๒ - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมีชยั  มุ่งลา นายก อบต. มีชยั  มุ่งลา  

๒ นายรุ่งชยั  ดอมไธสง รองนายก อบต. รุ่งชยั  ดอมไธสง  

๓ นายเสกสรร  ฉววีงศ ์ รองนายก อบต. เสกสรร  ฉววีงศ ์  

๔ นางณิชชา  พลายงาม เลขานุการนายก อบต. ณิชชา  พลายงาม  

๕ นางสาวคณิต  แยม้กลาง รองปลดั อบต. คณิต  แยม้กลาง  

๖ นางชนนี แสงเช่ือมตระกูล ผูอ้าํนวยการกองคลงั ชนนี  แสงเช่ือมตระกูล  

๗ นายณฐัชยั  บุตรสาํราญ หวัหนา้สาํนกัปลดั ณฐัชยั  บุตรสาํราญ  

๘ นายฉตัรมงคล  มัน่คง ผูอ้าํนวยการกองช่าง ฉตัรมงคล  มัน่คง  

๙ นางทิพยป์ระภา พนัธ์ุเหล็ก นกัพฒันาชุมชน ทิพยป์ระภา พนัธ์ุเหล็ก  

๑๐ นายชยัภทัร  พฒันะแสง นกัวเิคราะห์นโยบายฯ ชยัภทัร  พฒันะแสง  

๑๑ นายณฐัชา  พลดงนอก เจา้พนกังานธุรการ ณฐัชา  พลดงนอก  

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือท่ีประชุมพร้อม  เลขานุการไดต้รวจนบัองคป์ระชุมสภาครบองคป์ระชุม  จึงแจง้ให้สมาชิกสภาเขา้หอ้ง

ประชุม  เลขานุการสภาไดเ้ชิญประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก  นายนพรัตน์  จานดี   กล่าว

เปิดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี   

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

   ๑.๑  การมอบผา้ห่มกนัหนาวพระราชทาน  

นายนพรัตน์  จานดี  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอกไดรั้บแจง้จากอาํเภอเมืองยาง

ประธานสภาฯ  ในวนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาํเภอเมืองยาง  จึงอยากใหท้่านสมาชิกสภา  

อบต.ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมดงักล่าวดว้ย 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

   ๑.๒  การรับบริจาคโลหิต 

นายนพรัตน์  จานดี  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอกไดรั้บแจง้จากอาํเภอเมืองยาง

ประธานสภาฯ  ในวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาํเภอเมืองยาง  จึงอยากใหท้่านสมาชิก 

สภา อบต.ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมดงักล่าวดว้ย 

 ทีป่ระชุม   รับทราบ 



- ๓ - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสมยัสามญั  สมยัท่ี ๔  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายนพรัตน์ จานดี  ขอเชิญท่านกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอให้ช้ีแจงผลการ 

ประธานสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุม 

นางละอองศรี  มนกา  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดต้รวจสาํเนา 

ประธานตรวจฯ   รายงานการประชุมแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ขขอ้ความแต่อยา่งใด  คณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุม  จึงขอรับรองรายงานการประชุม เม่ือวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

ทีป่ระชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง  เสนอเพ่ือพจิารณา/เพ่ือเห็นชอบ 

   ๓.๑ การกาํหนดสมยัประชุมสภา อบต. สมยัประชุมสมยัสามญั ประจาํปี ๒๕๖๓  

        และสมยัแรกของปีถดัไป 

นายนพรัตน์  จานดี  ผมขอหารือเก่ียวกบัการกาํหนดสมยัประชุมสภา อบต. สมยัประชุม สมยัสามญั 

ประธานสภาฯ ประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  วา่เราจะกาํหนดก่ีสมยั แต่ละสมยัจะกาํหนดวนัท่ีเท่าไหร่ถึงวนัท่ี

เท่าไหร่  และใหเ้สนอการกาํหนดสมยัประชุมสมยัสามญั สมยัแรกของปีถดัไป พ.ศ. 

๒๕๖๔  

นายเชาว์  พึง่นํา้   ผมขอเสนอสมยัประชุม สมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดงัน้ี 

ส.อบต. หมู่ ๙ ๑.  สมยัท่ี ๒  วนัท่ี    ๑ – ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ๒. สมยัท่ี ๓  วนัท่ี  ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๓.  สมยัท่ี ๔  วนัท่ี    ๑ – ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

และสมยัประชุมสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สมยัแรก  วนัท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายนพรัตน์  จานดี  ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านเชาว ์ พึ่งนํ้า  ส.อบต. หมู่ท่ี ๙  ไดเ้สนอกาํหนด 

ประธานสภาฯ สมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ และสมยัแรกของปีถดัไป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่  

ทีป่ระชุม   ไม่มี 

 

 

 

 

 



-  ๔  - 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆหรือไม่ครับ 

นายนพรัตน์  จานดี ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 

ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 

นายนพรัตน์  จานดี  

    ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

                                   สาํเนาถูกตอ้ง  

      

   (ลงช่ือ)         นพรัตน์   จานดี     (ลงช่ือ)              เชาว ์ พึ่งนํ้า                      

(นายนพรัตน์     จานดี)            (นายเชาว ์  พึ่งนํ้า) 

     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก 

 

 

เรียน  ประธานสภาฯ 

- คณะกรรมการตรวยรายงานการประชุมไดต้รวจสอบรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

                   (ลงช่ือ  เชาว ์ พึ่งนํ้า     ประธานกรรมการ 

(นายเชาว ์ พึ่งนํ้า) 

(ลงช่ือ)    อุ่นเรือน  พลสงคราม  กรรมการ   (ลงช่ือ)    สมประสงค ์ สิงห์ทอง      กรรมการ 

           (นางอุ่นเรือน  พลสงคราม)               (นางสมประสงค ์ สิงห์ทอง) 

(ลงช่ือ)    สัญญา  เอ้ือไธสง   กรรมการ   (ลงช่ือ)      คาํผนิ   ดีไว)          กรรมการ 

 (นายสัญญา  เอ้ือไธสง)      (นายคาํผนิ   ดีไว) 

 

- ทราบ 

 

              (ลงช่ือ)             นพรัตน์  จานดี       

    (นายนพรัตน์  จานดี) 

     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก 

วนัท่ี ๑๔  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


