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 รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจำปี ๒๕62  

ครั้งที่ 1/2562 
วันศุกร์ที่  13  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1.นายสวอง  นิยมสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2.นายยงยุทธ  รักกลิ่น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3.นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 1 / 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
4.นายพะเนียด  พวงศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5.นางปราณี  กลิ่นบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
6.นางอารี เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 3  
7.นางวรรณา  ออมสิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 4  
8.นางสาววิมล  แซ่เฮง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
9.นางบุญมา  เอกปัชชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
10.นายลมัย  นกขุนทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
11.นายวัชระ  ใจฉลาด  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
12.นายวิเชียร เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
13.นางธิติมา  เอี่ยมมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายไพรัตน์  ทองหยอด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2.นายพยนต์  รักกลิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3.นายวินัย  บุญประเสริฐ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4.นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5.นายอนุกูล  กันศิริ   (แทน) กำนันตำบลนรสิงห์ 
6.นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7.นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
8.นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
9.นายเฉลิม  วรพุฒ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
10.นายณัฏฐกิตติ์  นกขุนทองทิพย์ (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
11.นายทวีศักดิ์  พลมาตร  (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
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12.นางสาวขวัญหทัย  เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
13.นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14.นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
15.นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
16.จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17.นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
18.นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยืน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติงาน      
19.นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20.นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร 
21.นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน 
22.นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
23.นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
24.นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
25.นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
26.นางสาวกนกวรรณ  กันศิร ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
27.นางสาวจิตรลดา  กิติราช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28.นายสุปัญญา  ปรางค์ประเสริฐ  พนักงานจ้างทัว่ไป 
29.นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30.นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31.นางสาววันวสิา  วงษ์คล้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32.นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33.นางสาววนัญญา  ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
34.นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35.นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
36.นายชุติพันธ์  สบายวัน  พนักงานจ้างทั่วไป 
37.นายดาสวรรค์  พวงศิริ  พนักงานจ้างเหมาฯ 
38.นายชานน  จิตรสมบูรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
39.นายธวชัชัย  โพธิ์มณี   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
40.นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายบุญสม  การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ท่าน จึงขอเชิญ
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  
ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕62             
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
ครั้งที่ 2/2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นั้น 
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมี
ตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
ประธานสภาฯ     วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ  ตามข้อ 3.1 รายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
ขอเชิญนายกฯ  ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
 

นายก อบต.นรสิงห ์   เรียนท่ านประธานสภาฯ  รองประธานสภ าฯ  สมาชิ ก สภาฯ  
คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ครั้งนี้ เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ตามเอกสารที่ ได้แจกไปแล้วนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีนั้น สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะ
ประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  โดยในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล และนำข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะที่ดำนเน
การก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาใช้เป็น
ข้อมลูในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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   การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนิน 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาดำเนินการตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
(หนังสืออำเภอป่าโมก ด่วนที่สุด ที่ อท 0023.8/ว1753 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วน
ราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมาย
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้จำนวน 216 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 84 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ไม่มีการกันเงิน 
ครับ ผมขอสรุปผลการดำเนินงานโดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ครับ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 20 โครงการ 
 - จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็น   
ร้อยละ 90 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 10 % 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ              
มีทั้งหมด 1 โครงการ 
 - จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 100 % 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของชุมชน มีทั้งหมด 16 โครงการ 
 - จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็น   
ร้อยละ 56.25 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 43.75 % 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 3 โครงการ 

- จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 66.67 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 33.33 % 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข        
มีทั้งหมด 5 โครงการ 

- จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็น     
รอ้ยละ 60 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 40 % 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีทั้งหมด 21 โครงการ 

- จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 76.19 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 23.81 % 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้ องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ ยว              
มีทั้งหมด 20 โครงการ    

 - จำนวนโครงการที่ทำเสร็จ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็น    
รอ้ยละ 85 % 
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 15 % 

 ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดูภาพและรายละเอียดประกอบเพ่ิมเติม 
จากโปรแกรมนำเสนอ Power Point ครับ ซึ่งขอสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ครับ  

   ***   ชมวีดีทศัน์   *** 

ประธานสภาฯ จากที่ได้รับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562) แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอ  
หรือที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระ
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการประชุม
ต่อไปอีกครัง้ในเวลา 13.00 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะ
สอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

 
นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่ านประธานสภาฯ  รองประธานสภ าฯ  สมาชิ ก สภาฯ  

คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่ 1 ผมขอประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมเดิน - วิ่งพันท้ายนรสิงห์  ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  9 
กุมภาพันธ์  2563 ซึ่งรายได้หลังหักค่ าใช้จ่าย เราจะนำไปซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ให้กับ รพ.สต.นรสิงห์ และโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลนรสิงห์ เช่น 
ซ้ือเตียงผู้ป่วย เครื่องออกซิเจน และอีกหลายๆ อย่างที่ผมไม่ได้กล่าวอีก  
ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง ในตำบลนรสิงห์ของเรา
อีกอย่างในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็อยากขอเชิญทุกท่านในการเป็นเจ้าภาพใน
วันจัดงานเดิน - วิ่ง เพ่ือให้นักวิ่งเค้าเกิดความประทับใจ ที่ อยากจะมาวิ่ง 
ในพ้ืนที่ของเราอีก ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาดและใกล้ๆ วัน 
ก็อยากชวนทุกท่านร่วมกันพัฒนาเพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความ 
น่าชม น่าอยู่ น่ามอง ให้กับผู้ที่มาเยือน จึงอยากขอความร่วมมือทุกท่านในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ 

     เรื่องต่อมา หากมีเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งที่ อบต. ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง เพราะทาง อบต. จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวร ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือคอย
อำนวยความสะดวกให้แก่พ่ีน้องประชาชน เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่จัดทำเบอร์
โทรฉุกเฉินที่ควรรู้ ไปติดตามที่ต่างๆ ในตำบลของเรา ตามบ้านผู้นำ เวลาเกิด
เหตุอะไรจะไดโ้ทรแจ้งให้ทันท่วงทีครับ 

  อีกหนึ่ งงาน ที่จะฝากไว้คือ งานส่งเสริมเพ่ือสร้างสุขสนุกอย่าง
สร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 ในปีนี้
ขอฝากท่านฝ่ายปกครองไม่จำเป็นต้องซื้อของที่มีราคาแพง เพราะเข้าใจว่า
เศรษฐกิจไม่ดี อย่างเช่น ท่านอาจซื้อจักรยานมือสองของญี่ปุ่น เพ่ือเป็น
ของขวัญให้กับเยาวชนในตำบลเราได้ เพราะมีความทนทานไม่แพ้กับมือหนึ่ง 
นะครับ บางท่านอาจมีของเล่นที่ลูกหลานของท่านเลิกเล่นแล้ว อาจจะเก่า 
ที่ท่าน แต่อาจใหม่สำหรับเด็กหลายๆ คนที่ฐานะทางครอบครัวไม่พร้อมก็มีค่า
ทางจิตใจสำหรับพวกเค้าได้ครับ ขอขอบคุณครับ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ กระผมขอปิดการ
ประชุม 
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ปิดประชุมเวลา   14.15 น. 
 
 
                  (ลงชื่อ)    บุญสม  การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายบุญสม  การสมพิศ)    
         สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
              เลขานุการสภาฯ 
 
 
ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
นรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการฯ                 
ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   
ครั้งที ่2/2562 ในวันที ่30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้ว 
 
   (ลงช่ือ)     พะเนียด  พวงศิริ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายพะเนียด  พวงศิริ)   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 

(ลงช่ือ)        อารี  เนื้อเย็น กรรมการ  
   (นางอารี  เนื้อเย็น)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 

(ลงช่ือ)       วิมล  แซ่เฮง  กรรมการ  
 (นางสาววิมล  แซ่เฮง)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 
 
สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทัว่ไปทราบ 
 
 

(ลงช่ือ)       สวอง  นิยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสวอง  นิยมสุข) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
 
 


