
รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
สมัยที่  3  ครั้งที่  1/25๖4 

วันจันทร์ที่   9  สิงหาคม  25๖4 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

1 นายพงษ์ สินสวัสดิ ์ ประธานสภา อบต. 
2 นายประสิทธิ์ อยากดี สมาชิกสภา อบต. 
3 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์     เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
6 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
๗ นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
8 นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
9 นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 

10 นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 
11 นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 
12 นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
13 นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 
14 นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 

15 นายสุพจน์ ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

16 นายบุญวิจิต คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 

17 นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
    

 
 
ผู้ไม่มาประชุม นางสาววรัทยา เริกกระโทก สมาชิกสภา อบต. 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1  นายอาทิตย ์  สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2  นายเภา  อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
3  นายถวัลย์   เทพนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
4  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 5. นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา วันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 /2564   ประธานมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ  

คือ  นางสาววรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา หมู่ที่  10   ขอลากิจ เนื่องจากอยู่พื้นที่เสี่ยงคือ
อำเภอปากช่อง     ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอขอบคุณ   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  1/๒๕64  วันพุธที่  9   

มิถุนายน  ๒๕64  
นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  
ประธานสภาฯ 1/๒๕64  วันพุธที่  9  มิถุนายน  ๒๕64  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๔ วันพุธที่  ๙  มิถุนายน   
๒๕๖๔   ขอเชิญเสนอได้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔   โดยเสียงเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงาน
การประชุมสภาแต่อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
นายพงษ์ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายพงษ์ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕ 
นายพงษ ์ ฯ เรียนสมาชิกสภาทุกท่าน  ฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
ประธานสภา  ฯ ประมาณ พ.ศ. 25๖๕  ให้สภาแห่งนี้พิจารณา  ขอเชิญนายก  อบต.  ชีวาน  ชี้แจงต่อสภา ฯ 
นายอาทิตย ์ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 
นายก  อบต. ชีวาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นใน 

โอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวนโยบายในการดำเนิน 
งานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕  ดังต่อไปนี้ 
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นี่คือรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๕  
ที่ใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕   จึงเสนอร่างข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๕  เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ  อยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  25๖๕  โดยได้ส่งเอกสารให้สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น  ขอขอบคุณ 

นายพงษ์  ฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา  ฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๕ พร้อมทั้งหลักการและเหตุผลให้สมาชิกทุกท่าน 

ได้รับทราบแล้ว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายให้ยกมือขึ้น  เชิญนางมุ่ง  นาคา 
อภิปราย 

นางมุ่ง  ฯ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางมุ่ง นาคา   สอบต.ม. 5   ขออภิปรายจาก 
สอบต.ม. 5       ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕  ซึ่งจากการได้ดู

รายละเอียดแผนงานโครงการงบประมาณแล้วปรากฏว่า  จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19
ได้ระบาดทั่วประเทศไทยและตำบลชีวานได้รับผลกระทบอย่างมากไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายและรายการใช้จ่ายที่จำเป็นต้องคงไว้ ทำให้ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะ
ดำเนินการในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ มากก็เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตินี้ เพราะมีความจำเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดจริงๆขอขอบคุณคะ 

นายพงษ์  ฯ  เรียนเชิญ  นายสุธี  แฟนพิมาย สอบต.ม.1   อภิปราย 
ประธานสภา  ฯ 
นายสุธี ฯ  เรียนท่านประธานสภาผมนายสุธี  แฟนพิมาย  สอบต.ม. 1  ขออภิปรายร่างข้อบัญญัติ 
สอบต.ม.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔  จากการได้อ่านและดูรายละเอียดแล้ว

ปรากฏว่างบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมาไม่มากต้องปรับลดรายจ่ายต่างๆ
ของร่างข้อบัญญัติลงเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 ได้ระบาดทั่วประเทศไทยและตำบลชีวาน
ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายและรายการใช้จ่ายที่จำเป็น
ก็ต้องคงใช้ทำให้ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะดำเนินการในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ มากและ
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  ดังนั้นจำเป็นต้อง
บริหารงานอย่างประหยัดตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ ฯ  เรียนเชิญนายไมล์  ประสมสัตย์  สอบต.ม. ๖ อภิปราย 
ประธานสภา ฯ 
นายไมล์ ฯ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายไมล์  ประสมสัตย์  สอบต.ม. ๖  ขออภิปรายร่างข้อบัญญัติ 
สอบต.ม.๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕   เมื่อได้อ่านรายละเอียดแล้ว   

อบต.ชีวานจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณเนื่องจากโรคระบาดโควิด – 19  ขอขอบคุณ 
นายพงษ์  ฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายอีกและ 
ประธานสภา  ฯ  เมื่อสมาชิกสภาได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ เมื่อประธานสภา 
   ถามมติที่ประชุมขอให้สมาชิกสภายกมือขึ้นพ้ืนศรีษะเพ่ือลงมติ   

ดังนั้นต่อไปนี้  ประธานสภา  ฯ ถามมติที่ประชุมเพ่ือให้ลงมติขอให้สมาชิกสภา 
ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเมื่อประธานสภาถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ  ที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบ 
รับหลักการในวาระที่  1  จำนวน  ๑6  เสียง  ไม่มีการงดออกเสียงและไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ 
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นายพงษ์  ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา  เมื่อรับหลักการในวาระที่ 1  แล้วขอให้สมาชิกสภาเสนอจำนวน 
ประธานสภา  ฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วยขอเชิญเสนอได้ ขอเชิญนายแก้ว พูนนอก เสนอ

รายชื่อได้ 
นายแก้ว  ฯ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายแก้ว พูนนอก สอบต.ม.๙ ขอเสนอคณะกรรมการแปร 
สอบต.ม.๙ ญัตติจำนวน 3  ท่าน  โดยมีผูร้ับรอง 2 ท่านคือ นายสุวิตร เถียนนอก  และนายเฉลียว ชูแสง 
 
 
นายพงษ์  ฯ  มีท่านใดต้องการเสนอจำนวนอื่น เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ  ประธานถามมติที่ประชุมสภา  
ประธานสภา  ฯ  ขอให้สมาชิกสภา ฯ  ได้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบจำนวน  ๑๖  เสียง  ไม่มีการงดออกเสียง  ให้มีการเลือก 
   คณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่าน   
นายพงษ์ ฯ  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ขอเชิญเสนอได้ ขอเชิญนาย 
ประธานสภา ฯ  สุรัช  ประสมทรัพย์  สอบต.หมู่ 4 
นายสุรัช  ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายสุรัช  ประสมทรัพย์   สอบต.ม.4  ขอเสนอ นายจำลอง 
สอบต.ม 4 แฟนพิมาย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมีผู้รับรอง  2 ท่านคือนายเฉลิม ประดิษฐจา 

และนางมุ่ง นาคา 
นายพงษ์ ฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอรายชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีก  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภา ฯ  รายชื่ออ่ืนๆ  อีก  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีผู้เสนอเพียงรายชื่อเดียว  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายจำลอง แฟนพิมาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ตามข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  14  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2  
ขอเชิญนายแก้ว พูนนอก  สอบต. หมู่  9  เสนอได้ 

นายแก้วฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก้ว พูนนอก  สอบต.ม.๙  ขอเสนอ นายไมล์ ประสมสัตย์   
สอบต.ม.๙  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมีผู้รับรอง  2  ท่านคือนายบุญวิจิตร คิดเห็น 

และนายสุธี แฟนพิมาย 
 

นายพงษ์ ฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอรายชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  อีก  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภา ฯ  รายชื่ออ่ืนๆ  อีก  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีผู้เสนอเพียงรายชื่อเดียว  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายไมล์  ประสมสัตย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ขอ้  14  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3   
ขอเชิญ นายสุธี แฟนพิมาย  เสนอได้ 

นายสุธี ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ  นายสุธี  แฟนพิมาย  สอบต.ม.๑  ขอเสนอ นายเฉลียว 
สอบต.ม.๕ ชูแสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือนายเทียน ผ่องพูน  และ

นายสุพจน์ ยันตพันธ์ 
นายพงษ์ ฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอรายชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีก  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภา ฯ  รายชื่ออ่ืนๆ อีก  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีผู้เสนอเพียงรายชื่อเดียว ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายเฉลียว  ชูแสง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ตามข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 14   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3  ท่านคือ   
1. นายจำลอง   แฟนพิมาย     2. นายไมล์ ประสมสัตย์   3.  นายเฉลียว  ชูแสง 
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และสภาจะมีการประชุมสภาอีกในวันพุธที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา 10.00 น. จึงขอ
แจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ 

นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ท่าน แล้วต่อไปขอ 
ประธานสภา ฯ  เชิญสมาชิกสภา เสนอว่าจะกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติให้เสร็จ

ภายในวันที่เท่าไร ถึง วันที่เท่าไร เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอได้  ขอเชิญนายลิ เนียมกลาง         
ส อบต. หมู่ 2 เสนอได้ 

นายลิ  ฯ  เรียน ท่านประธานสภา  ผมนายลิ เนียมกลาง สอบต.หมู่ที่ 2  ขอเสนอให้คณะกรรมการแปร 
สอบต.ม.2                 ญัตติให้แล้วเสร็จภายใน  5 วัน ครับ         นับจากวันประชุมสภานี้ คือ วันที่  ๙ – ๑3  ส.ค.  

๖๔    รับเรื่องแปรญัตติตั้งแต่วันประชุมสภาวันนี้  เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น    เสรจ็สิ้น
ถึงวันที่  13   สิงหาคม   ๒๕๖๔   เวลา  ๑๔.3๐  น. โดยมีผู้รับรอง  ๒  ท่านคือ  นายสุธี 
แฟนพิมาย  และ นายเทียน  ผ่องพูน 

นายพงษ์ ฯ เรียน ท่านสมาชิกสภา  มีท่านใดมีความเห็นเสนอเพ่ิมอีก เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่า  สภาแห่งนี้เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติต้องแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน      

5  วัน   
   วันยื่นแปรญัตติ  วันที่  ๙ – 1๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
    วันที่  ๙    สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
    วันที่  1๐  สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
    วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 

วันที่  1๓  สิงหาคม   ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑4.3๐  น. 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบให้แปรญัตติให้เสร็จภายใน 5  วัน  ดังนี ้

โดยลงมติเห็นชอบ  ๑6  เสียง   ไม่มีการคัดค้านและของดออกเสียง 
วันยื่นแปรญัตติ  วันที่  ๙ – 1๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   

    วันที่  ๙    สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
    วันที่  1๐  สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
    วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 

วันที่  1๓  สิงหาคม   ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑4.3๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา  ท่านใดมีเรื่องนำเรียนที่ประชุมหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเสนอได้  ขอเชิญนายอาทิตย์  สนิทบุญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
   มีข้อราชการที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบดังนี้ 
นายอาทิตย์ฯ  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายอาทิตย์  สนิทบุญ  นายกองค์การ 
นายก อบต. ชีวาน บริหารส่วนตำบลชีวาน  มีข้อราชการที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ  ดังนี้ 

๑. เรื่องการจัดงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินินาถ  ใน
โอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘8  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานได้ดำเนินการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ ณ ที่ทำการเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและให้ประชาชนลงนามถวายพระพร 
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๒. เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  อบต.ชีวาน  ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้

สอดส่องติดตามดูพฤติกรรมของบุคคลในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดช่วยเป็น
เบาะแสให้ทางราชการเพ่ือให้เกิดความสุขในหมู่บ้านต่อไป     

นายพงษ์ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีก  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีก  
ประธานสภาฯ  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก  ท่านรองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่

เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบว่าจะมีการประชุมสภา ใน
วันที่  1๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้  จึงขอให้แจ้งให้
สมาชิกสภาได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ขอขอบคุณ  ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม  เวลา  13.00  น. 

 
         ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 

ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจำปี พ.ศ. 256๔   ครั้งที่  2 
วันที่   1๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 256๔ 

 
 

       ลงชื่อ 
(  นายพงษ์  สินสวัสดิ์  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 



 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 


