
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่  1 

วันที่  ๒๒  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มาประชุม  ๒๕  คน    2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  ๕  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๕  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ  
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  
       ๓.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๔.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๖.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 ๗ .  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 ๘.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๙.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 1 ๐. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๑. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๒. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๓. นายหม่าว  อ่่ากลาง        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
       1๔. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 1๕. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๑๖. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๑๗. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๑๘. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 ๑๙. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
      2๐. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒๑. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       2๒. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๓. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๔. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 2๕. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 
2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 

/๓.  ผูล้าประชุม...... 
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3.  ผู้ลาประชุม 
 ๑.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ  
 ๒.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 ๓.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๔.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 ๕. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 
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.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
      1๒.  นางสาวณิชาภัทร  ด่าสันเทียะ  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
      1๓.  นางอาภาภรณ์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
      1๔.  นางนิด  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑๕.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณกลาง  ต่าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วรองประธานสภาฯ  กล่าวเชิญประธานสภาฯ

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วประธานสภาฯด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

 

ประธานสภา อบต.   เนื่องจาก เลขานุการสภา  ขอลากิจในวันนี้  ในการนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  19  วรรคสอง  ได้ก่าหนดดังนี้  ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
โดยให้น่าความในข้อ  13  และข้อ  26  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระท่าด้วยวิธีการยกมือ 
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   ดังนั้น  จึงจ่าเป็นที่จะต้องด่าเนินการเลือกเลขานุการสภา  อบต.ขามสะแกแสง  

ชั่วคราวก่อนที่จะด่าเนินการประชุม  ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว  พร้อมทั้ง  ผู้รับรอง  ๒  คน  เชิญเสนอได้ครับ 

 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๕     เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมนายสว่าง  กลีบกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่   ๕  
ขอเสนอนายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  เป็นเลขานุการสภาฯ  
(ชั่วคราว) 
- ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ  ๑.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐ 

                ๒.  นายอนันต์  กึ่งกลาง         ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๑ 
 
ประธานสภา อบต.    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอได้    ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถูก

เสนอชื่อได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา  อบต.ขามสะแกแสงชั่วคราว 
 

มติทีป่ระชุม              เลือกนายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  เป็นเลขานุการสภาฯ  
(ชั่วคราว) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธาน จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
      ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต่าบลและ

เจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี                
พ.ศ. 25๖๐  มีก่าหนด  15  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – 2๘  กุมภาพันธ์  25๖๐                            
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  25๖๐     

 

มติทีป่ระชุม                รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี  พ.ศ.255๙           
  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่  2๙  ธันวาคม  255๙      
ประธานสภา    -  ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ในคราว

ประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ่าปี  พ.ศ. 255๙  เมื่อวันที่  2๙  
ธันวาคม  255๙  ครั้งที่แล้ว  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือรับรองหากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมข้อความใด  ให้เสนอได้
เพ่ือจักได้ให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  หากไม่มีท่านใดเสนอ
ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว” ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  ๒๔  เสียง  ไม่รับรอง..........-.........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
 

 
/ระเบียบวาระที่  ๓..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
    ๕.๑  การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง          

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 25๖๐ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี          
พ.ศ.  25๖๑ 

 
 

ประธานสภา    เพ่ือให้การประชุมสภา  อบต.ขามสะแกแสง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ก่าหนด  เกี่ยวกับการก่าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ่าปี 

    จึงขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

เลานุการสภาฯ    ตาม พรบ.สภาต่าบลและ อบต.  พ.ศ.  25๓7  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)               
พ.ศ.2552 

    มาตรา  53  วรรคหนึ่ง  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภา อบต.จะก่าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ่าปีให้สภา 
อบต.ก่าหนด 

     มาตรา  53  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก่าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ่าเภอ  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
พ.ศ.2๕๔7  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 

    ข้อ  21  วรรคแรก  การก่าหนดจ่านวนสมัยประชุมสามัญประจ่าปีระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ่าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ่าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนั้นปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น่า
ความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    ข้อ  11 (3)  ส่าหรับ  อบต.ให้ สภา อบต.ก่าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจ่าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก่าหนดกี่วัน  กับให้ก่าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ่าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก่าหนดกี่วัน 

    ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต่าบล  จะก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  จ่านวนสี่สมัย  
โดยมีความส่าคัญและจ่าเป็น  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงท่าให้จ่าเป็นที่จะต้องก่าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

    - สมัยแรก  ก่าหนดแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  จ่านวน  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่
๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
 

/สมัยที่สอง  เห็นควร..... 
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    - สมัยที่สอง  เห็นควรก่าหนดในช่วงปลายเดือนเมษายน  เพื่อเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี    และเรื่องอ่ืนๆ  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่                
๑๘ เมษายน – ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

    - สมัยที่สาม  เห็นควรก่าหนดในช่วงเดือนสิงหาคม  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเรื่องอ่ืนๆ  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่
วันที่  ๑๔ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

    - สมัยที่สี่  เห็นควรก่าหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคม  เพ่ือเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  แผนด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเรื่อง
อ่ืนๆ  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

    - สมัยแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เห็นควรก่าหนดในช่วงเดือนมกราคม  ก่าหนดสมัย
ประชุม  และเรื่องอ่ืนๆ  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 
ประธานสภา    ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอว่าปี  พ.ศ.25๖๐  จะมีสมัยประชุมสามัญประจ่าปีก่ีสมัย  

แต่ละสมัยก่าหนดกี่วัน  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  กับก่าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ของ
ปี  พ.ศ.25๖๑  มีก่าหนดกี่วัน  เริ่มเม่ือใด 

 
ส.อบต.  หมู่ที่  ๓     ผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓  ขอเสนอ  ปี  พ.ศ.25๖๐  

ให้มีสมัยประชุมสามัญประจ่าปี  จ่านวน  ๔  สมัย 
    -  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่  1๔ – 2๘  

กุมภาพันธ์  25๖๐  (ซึ่งได้ก่าหนดไว้แล้วตั้งแต่สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  พ.ศ.255๙) 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๘ เมษายน  

๒๕๖๐   
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๔  สิงหาคม  

๒๕๖๐ 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่     มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๗ ตุลาคม  

๒๕๖๐ 
      ปี พ.ศ.25๖๑ 

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๖  มกราคม  
๒๕๖๑   

 
ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  อีกหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด

เห็นชอบตามที่เสนอ 
     ปี  พ.ศ.25๖๐ 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๘ เมษายน  

๒๕๖๐   
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๔  สิงหาคม  

๒๕๖๐ 
  

/สมัยประชุมสามัญ..... 
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   - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่     มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
      ปี พ.ศ.25๖๑ 

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    มีก่าหนด  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต่  ๑๖  มกราคม  
๒๕๖๑   

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๒๔  เสียง  ไม่เห็นชอบ..........-.........เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
 

ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่  ถ้ามีขอเชิญเสนอ 
 
เลขานุการสภา(ชั่วคราว)  ด้วยกองคลังมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์  การออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  การลดหย่อนภาษีบ่ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ว่า  ในขณะนี้
ข้อบัญญัติดังกล่าว  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ฉบับประกาศและงานทั่วไป              
เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๓๗  ง  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีสมาชิก
สภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
          (ลงชื่อ)    ชานนท์  กกสันเทียะ  
          (นายชานนท์  กกสันเทียะ) 
     เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง   (ชั่วคราว) 
    
                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

     2)    (ลงชื่อ)  หม่าว อ่่ากลาง กรรมการ  
                                               (นายหม่าว  อ่่ากลาง)  
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 

/(ลงช่ือ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง..... 
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     3)   (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ  
                                                                         (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 
 
        ผูร้ับรองรายงานการประชุม  
 

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

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


