
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  1  

วันที่  ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

 
 

1.  ผู้มาประชุม  2๙  คน    2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน    3.  ผู้ลาประชุม  ๑  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๒๑  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  
 ๓.  นางสาวพรพนารัช  พงส์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ  
       ๔.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๖.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๗.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๘.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 ๙ . นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 ๑๐. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 1 ๑. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 1 ๒. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๓. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๔. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๕. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๖. นายหม่าว  อ่่ากลาง        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
 1 ๗. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
       1๘. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 1๙. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๒๐. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 2 ๑. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 2๒. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 2๓. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
      2๔. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒๕. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       2๖. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๗. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๘. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 2๙. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  

/2.  ผู้ขาดประชุม...... 
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2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 
 

3.  ผู้ลาประชุม 
 นางจวง  ฝ่ายกลาง   ต่าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสาวนงนุช  บุกกลาง   ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 6.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       7.  นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 8.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 9.  นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
      10.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      1๑.  นายเมฆ  ฉลองกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 
      1๒.  นายณัชพล  ภู่ระย้า   ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗ 
      1๓.  นายประมูล  อัฒจักร   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 
      1๔.  นางเยาวรัตน์  สมบูรณ์   ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ 
      ๑๕   นายวัลลภ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๓  
 1๖ .  นายสนิท  พกกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 
 1๗ .  นายสุรินทร์  หวังหมู่กลาง  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 
 1๘ .  นายแหลม  มุ่งร่มกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๕ 
 1๙ .  นายสุวรรณ์  จันทร์ฟ้า   ต่าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘ 
 ๒๐.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 ๒๑.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณกลาง  ต่าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภากล่าวเชิญประธานสภาฯจุด
เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วประธานสภาฯด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณ ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต่าบล

และเจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ่าปี  พ.ศ. 2559  มี
ก่าหนด  15  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  - ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารศูนย์พัฒนา
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คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงประกาศ                     
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒       
                                     ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประธานสภาฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ในคราว
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ่าปี  พ.ศ. 255๙  เมื่อวันที ่๓๑ ตุลาคม พ.ศ.255๙  
ครั้งที่แล้ว  ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  
หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมข้อความใด   ให้เสนอได้  เพ่ือจักได้ให้
ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป 

    หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  ๒๗  เสียง  ไม่รับรอง...........-..........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ที่เสนอใหม่    
                            5.๑  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒)   
                                     เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  ๔)  

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๔)  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา  ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด่าเนินการตาม
ระเบียบ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท่าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

          (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
 ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน           
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๔) 

 

นายก อบต.     มอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง 
 

รองปลัด  อบต.   เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การ ขอเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 25๖๐-256๒)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  

                              (ฉบับที่  ๔)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ 
                              ความเหน็ชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
    ด้วยส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  ได้แจ้ง  เรื่องแนวทางการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ  ในการประชุมหารือและการอบรมต่างๆ  ว่า  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถจัดได้ในกรณีที่มีโรงเรียนอยู่ภายใต้สังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ในส่วนโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนเป็นลักษณะเงินอุดหนุน  เนื่องจากมีหน่วยงาน
หลักด่าเนินการอยู่แล้ว  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ 

    ดังนั้น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบของส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนต่าบล            
ขามสะแกแสง  จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงและหาทางออกร่วมกันระหว่างโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่  และองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  
ที่ผ่านมา  และได้รับแจ้งว่า  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ทั้ง  4  แห่ง  มีงบประมาณไม่เพียงพอ  ในการด่าเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จึงต้องการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือสมทบในการจัดงานครั้งนี้  ซึ่งทางโรงเรียนแต่ละแห่งได้จัดส่ง
โครงการ  เพื่อขอรับเงินอุดหนุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ด่าเนินการเพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ดังนี ้

    1.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ่าปี  พ.ศ. 
2560  งบประมาณ  12,000  บาท   

    2.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ่าปี  
พ.ศ. 2560  งบประมาณ  10,000  บาท 

    3.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ่าปี  พ.ศ. 2560  งบประมาณ  12,000  บาท 

   4.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ่าปี  พ.ศ. 
2560  งบประมาณ  20,000  บาท 

   เพื่อให้การด่าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  จึงมีความ
จ่าเป็นต้องเสนอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 

    รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 25๖๐–256๒)                  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  ๔)  ที่แนบท้าย  
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ประธานสภาฯ    การเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  

(ฉบับที่  ๔)  ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้ว  มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอหรือ
แสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

สมาชิกสภา  หมู่ที ่ ๙   กระผมนายหม่าว  อ่่ากลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙ 
  ขอ สอบถามว่าการจัดงานวันเด็กของแต่ละโรงเรียนมีรูปแบบการจัดโครงการลักษณะใด  
   

รองปลัด  อบต.    เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   การจัดงานวันเด็ก
ของแต่ละโรงเรียนจะจัดรูปแบบคล้ายกับ  อบต.ขามสะแกแสงจัด  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  
ประมาณอย่างน้อย  ๔  กิจกรรม  ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนมายัง  
อบต.ขามสะแกแสง   

 

สมาชิกสภา  หมู่ที ่ ๓   กระผม นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓  ขออภิปราย  ว่า
โครงการจัดงานวันเด็กน่าจะเป็นโครงการที่ดี  และคงไม่มีปัญหาอะไร  กระผมขอสนับสนุน
ครับ 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา อบต. ท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๔)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๒๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ.......-........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
         ๕.2  เรื่อง  การ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่าย  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๙  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
   

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ   ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท่าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้ชี้แจงรายละเอียดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๙ 

 

นายก อบต.    มอบหมายให้ผู้อ่านวยการกองช่างชี้แจง  
 

 
/ผู้อ่านวยการกองช่าง  เรียน  ประธานสภา..... 
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ผู้อ านวยการกองช่าง   เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเสนออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๙  ต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง   เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้   

โครงการเดิม  (ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
หน้าที่  84  ข้อที่  2) 

   โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 
      - เริ่มจากเขตเทศบาลต่าบลขามสะแกแสง  ไปทางทิศใต้  หลังบ้านเลขที่ 215  หมู่

ที่ 2  บ้านนายนงค์ หวังอุ้มกลาง  ถึงถนนลูกรังเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  169  หมู่ที่ 2  บ้าน
นายส่าเภา  สุวรรณกลาง 

    ขนาดถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวประมาณ 279.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  558.00  ลูกบาศก์เมตร  เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดทับ
แน่น  (ตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง) 

- เสริมลูกรังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  125.55  ลูกบาศก์เมตร  (ใช้ลูกรังหินกรวดเม็ดใส)  เกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น  (ตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง) 

    งบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จ่านวน  90,900  บาท   
 

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
   โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 
      - เริ่มจากเขตเทศบาลต่าบลขามสะแกแสง  ไปทางทิศใต้  หลังบ้านเลขที่ 215  หมู่

ที่ 2  บ้านนายนงค์ หวังอุ้มกลาง  ถึงถนนลูกรังเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  169  หมู่ที่ 2  บ้าน
นายส่าเภา  สุวรรณกลาง 

    งานดิน สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 279.00 ม. 
  ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว 279.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  837.00  ตารางเมตร  (ใช้ลูกรังหินกรวดเม็ดใส)  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง) 

    งบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จ่านวน  90,900  บาท   
 

  เหตุผล  เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพ้ืนที่ด่าเนินการส่ารวจโครงการก่อสร้าง
ถนนดินเสริมลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  ๒  เพ่ือก่าหนดราคากลางโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏว่า  แบบ
และประมาณการโครงการมีความขัดแย้งกัน  ยากแก่การด่าเนินงานก่อสร้างในสภาพพ้ืนที่
ปัจจุบัน 
 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงมีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๙              
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  (รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕๙  ที่แนบท้าย) 

/ประธานสภาฯ  ส่าหรับการ..... 
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ประธานสภาฯ     ส่าหรับการขอ อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างโครงการดังกล่าว  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความ
คิดเห็น  หรืออภิปราย  ขอให้ยกมือขึ้น   

    หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว  ตามท่ีเสนอที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  ๒๗  เสียง  ไมอ่นุมัต.ิ.....-.........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ๕.๓  เรื่อง  การพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล           
ขามสะแกแสง   ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ระเบียบวาระการอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
จ านวน  ๓  โครงการ 

 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอการ พิจารณายกเลิกมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  
๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ระเบียบวาระการอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  ๓  โครงการ  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลพิจารณาอนุมัติ 

       ขอให้นายก  อบต.  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้ชี้แจง     
 

นายก อบต.    มอบหมายให้หัวหน้าส่านักปลัดชี้แจง 
   

 

หัวหน้าส านักปลัด   สืบเนื่องจาก ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ซ่ึงมีมติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๙  จ านวน  ๓  โครงการ  ดังนี ้  

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ ๙  งบประมาณจ านวน 
๒๙๕,๕๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาให้สามารถผลิตน้ าประปาเพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภคของประชาชน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน  

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณจ านวน                 
๔๕๗,๒๐๐ บาท แบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรงหอถังสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟ
เบอร์กลาส ๔ ลูก)  เพ่ือก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ให้สามารถผลิตน้ าประปาเพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภคของประชาชนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

๓. ท าโครงการขุดเหมืองส่งน้ าหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ลบ.ม. 
พร้อมน าดินขุดมาตบแต่งถนนข้างเหมืองส่งน้ ากว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร งบประมาณจ านวน 
๖๙,๒๐๐ บาท เพ่ือระบายน้ าเข้าสระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้  

/ลดปัญหาการขาดแคลน..... 
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ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคการท าการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙  ท าให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เปลี่ยนแปลง  ประกอบกับโครงการทั้ง  ๓  โครงการข้างต้นที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในคราว
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสงด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงขอเสนอการพิจารณา
อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในคราวประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  อนุมัตใิช้จ่ายเงิน
สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  ๓  โครงการดังกล่าวข้างต้น 

 

ประธานสภาฯ     ตามที่ชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  หรือ
อภิปราย  ขอให้ยกมือขึ้น   

 

สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๓   กระผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓  
  ขอสอบถามตามท่ีสภา  อบต.  ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้วนั้น  ระเบียบมีอายุให้ใช้ได้เพียงปี

เดียวใช่ไหมครับ 
 
 

รองปลัด  อบต.    ชี้แจงในการประชุมพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๓  โครงการนั้น  
อนุมัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยหนังสือ
ดังกล่าวก่าหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เพียงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แต่หากมี
การก่อหนี้ผูกพันก่อน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ ก็สามารถท่ีจะขออนุมัติกันเงินต่อ  แต่องค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงด่าเนินก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน  ๓๐  กันยายน  ท่าให้ต้องยกเลิก
โครงการไปก่อน  ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ 
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙  ท าให้การขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเปลี่ยนแปลง 

/ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่าน..... 



 9 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี

ขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ ยกเลิก
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง   ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  
๒  ครั้งที่  ๑  ประจ่าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ระเบียบวาระการอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ่านวน  ๓  โครงการ   ตามท่ีเสนอที่ประชุม  ขอให้ยก
มือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ๒๗  เสียง  ไม่อนุมัติ........-..........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1   เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕6๑)  

ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 255๙ 
 

ประธานสภาฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)  ได้เสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕6๑)  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 255๙  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

     ซึ่งการด่าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
   

เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

                     ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ่านาจหน้าที่  
ดังนี้ 

       1. ก่าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       2. ด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

      ดังนั้น   ท่านนายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)  จึงได้เสนอ            
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕6๑)  ประจ่าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 255๙  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง   เพ่ือทราบ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕6๑)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙ 

 

นายก  อบต.    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕6๑)  ประจ่าปี
งบประมาณ   ๒๕๕๙   ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ปรากฏว่า  การจัดท่าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาต่าบล  
และเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการที่ด่าเนินการตามข้อบัญญัติต่าบลในพื้นที่เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาต่าบล  ที่วางไว้  คิดเป็นร้อยละ  4๗.๗๔ 
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  (รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ประจ าปีงบประมาณ  255๙  ที่แนบท้าย)   
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น    หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  ว่า  รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕6๑)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙  
สมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดรับทราบ  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.๒  เรื่อง  รายงานรับ-จ่าย  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 255๙                            
ของ  อบต. ขามสะแกแสง   

  

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.  ขอรายงานรับ-จ่าย  ประจ่าเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 255๙  ของ  อบต. ขามสะแกแสงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

             ขอให้ผู้อ่านวยการกองคลัง  ไดช้ี้แจงรายละเอียด 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง    ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ่าเดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๙  ของ  อบต. ขามสะแกแสง  (รายละเอียดตามรายงานรับ-จ่าย  
ประจ่าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 255๙   ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น   หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  ว่า  รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ่าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 255๙  สมาชิกสภา  
อบต.  ท่านใดรับทราบ  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   6.๓  เรื่อง  ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

รองปลัด  อบต.    ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  การ
ด าเนินการจะคัดเลือกโครงการมาจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  หากมี
โครงการใดที่ทางประชาชนมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีความเดือนร้อนกว่า
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  ให้แต่ละหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมเพ่ือขอแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี  โดยให้ส่งเอกสารการประชุมประชาคมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง  ภายในวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  น. 
        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
          (ลงชื่อ)  พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  
      (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
             เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  

/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม..... 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1) (ลงชื่อ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร     ประธานกรรมการ  
               (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร)  
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

 
     2)    (ลงชื่อ)  หม่าว อ่่ากลาง กรรมการ  
                                               (นายหม่าว  อ่่ากลาง)  
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
 
     3)   (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ  
                                                                         (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 
 
        ผูร้ับรองรายงานการประชุม  
 

          (ลงชื่อ)      ปั่น  ฝ่ายกลาง  
             (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
             ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง  
 
 
         ส่าเนาถูกตอ้ง  
 

                  
                 (ลงชื่อ)..................................................       
   (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
 ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง  
 


