
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

สมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 
คร้ังที่  ๑ 

วันที่  29  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕61  เวลำ  ๐๙.0๐  น. 
ณ  อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

………………………………………. 
 

1.  ผู้มำประชุม  27  คน(รวมเลขานุการสภาฯ) 2.  ผู้ขำดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลำประชุม  3  คน 
4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม  10  คน       5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม  -  คน 
 

1.  ผู้มำประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
       3.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 
 4.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 
 5.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  2 
 6.  นายสงบ  เปล้ืองกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  4 
 9. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 
 10. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 
 11. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 
 12. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 13. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 14. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 15. นายหม่าว  อ่่ากลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
       16. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
 17. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 
 18. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 
 19. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 
 20. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 21. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 22. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 23. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 24. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  14 
 25. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  14 
 26. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  15 
 27. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  15 
 

2.  ผู้ขำดประชุม 
 -  ไม่มี – 
 

 
/3.  ผู้ลำประชุม... 
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3.  ผู้ลำประชุม 
 1.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
 2.  นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 3.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 
 

4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต. 
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต. 
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต. 
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆฃลา  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต. 
 6.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 7.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 8.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
 9.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 10.  นางสาวกล่ินราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    

5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม  -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวำระที่  1  เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และเจ้าหน้าท่ีของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี      
พ.ศ. 2561  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑6 - 30  มกราคม  พ.ศ. 2561  มีก่าหนด  15  วัน       
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. 
2561 

    3.  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)  เป็นโครงการท่ีสร้างการมีส่วน
ร่วม  การปลูกฝังจิตส่านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน  โดยเปิดรับสมัครบุคคลท่ีมี
ความสนใจ  มีความสมัครใจ  มีความเสียสละและอุทิศตนในการท่างานด้านการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  การป้องกันและรักษาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  ใช้ช่ือย่อ
ว่า  “อถล.”  ซึ่งบุคคลท่ีจะสมัครเป็น  อถล.  ได้จะต้องมีคุณสมบัติในเบ้ืองต้น  คือ  มี
สัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่่ากว่า  7  ปีบริบูรณ์  มีภูมิล่าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น  มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด่าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย  รวมถึงการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม  โดยรายละเอียดการรับสมัคร
ต่างๆ  สามารถสอบถามหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่ีท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  ในวันและเวลาราชการ  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป       

มติที่ประชุม   รับทรำบ                                                             /ระเบียบวำระที่  ๒... 
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ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ือง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยประชุมสำมัญ   
                                      สมัยที่ 4  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60  คร้ังที่ 1  เม่ือวันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 
ประธำนสภำฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         

ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งท่ี  1         
เมื่อวันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งท่ีแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน       
การประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรอง  หากท่านใดท่ีจะขอแก้ไข  เปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพื่อให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุม  “สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว”  ขอให้ยกมือข้ึน 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  24  เสียง  ไม่รับรอง  -    เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวำระที่  3 กระทู้ถำม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวำระที่  4 เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

 

ณ  ขณะนั้น  เวลำ  09.42  น.  นำยสว่ำง  กลีบกลำง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่  5  บ้ำนนำมำบ  
ได้เข้ำมำร่วมประชุมสภำ  อบต. 

 

ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่    
    กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง       

สมัยประชุมสำมัญ  ประจ ำปี  พ.ศ. 25๖1  และสมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  
ประจ ำปี พ.ศ. 25๖2 

 

ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้  ขอเสนอเรื่องการก่าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  ประจ่าปี  พ.ศ. 25๖1  และสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก  ประจ่าปี พ.ศ. 25๖2  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เลขำนุกำรสภำฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ. 25๓7   
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552 

    มาตรา  53  วรรคหนึ่ง  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลจะก่าหนด  แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ่าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลก่าหนด 

     มาตรา  53  วรรคส่ี  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก่าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ่าเภอ 

 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554 

 
 
 

/ข้อ  21  วรรคแรก... 
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    ข้อ  21  วรรคแรก  การก่าหนดจ่านวนสมัยประชุมสามัญประจ่าปี  ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ่าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ่าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน่าปรกึษาในท่ีประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของแต่
ละปี  โดยให้น่าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    ข้อ  11 (3)  ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลก่าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ่าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก่าหนดกี่วัน  กับให้ก่าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ่าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก่าหนดกี่วัน 

     

    ซึ่งท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ก่าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ่าป ี พ.ศ. 2560  ไว้จ่านวนส่ีสมัย  ดังนี ้

    - สมัยแรก  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑4 - 28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖0 
    - สมัยที่สอง  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑8  เมษายน  - วันท่ี  2  

พฤษภาคม  ๒๕๖0  โดยได้ก่าหนดในช่วงปลายเดือนเมษายน  เพื่อรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ครั้งท่ี  1  ประจ่าปีงบประมาณ  
2560  และพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

    - สมัยที่สำม  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑4 – 28  สิงหาคม  ๒๕๖0  
โดยได้ก่าหนดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 
2561-2564)  แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2560)  และพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และพิจารณาอนุมัติ
เรื่องอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

    - สมัยที่สี่  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑7 – 31  ตุลาคม  ๒๕๖0  
โดยได้ก่าหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคม  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ครั้งท่ี  2  ประจ่าปีงบประมาณ  2560     
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  การจัดท่าแผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  และพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

    - สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  สมัยแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีก่าหนด  15  วัน  
เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๖ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑  โดยได้ก่าหนดในช่วงปลายเดือนมกราคม  
เพื่อพิจารณาก่าหนดสมัยประชุมสามัญประจ่าปี  และพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ             
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ประธำนสภำฯ    ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  และ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  
จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้พิจารณาเสนอว่า
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1  จะก่าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ่าปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
จะก่าหนดกี่วัน  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  กับก่าหนดสมัยประชุมสามัญประจ่าปี  สมัยแรก  
ของปี  พ.ศ. 25๖2  มีก่าหนดกี่วัน  เริ่มเมื่อใด 

 
 

/นำยสงบ  เปลือ้งกลำง... 
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นำยสงบ  เปลือ้งกลำง   สมาชิกสภา  อบต. บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  3  ขอเสนอ  ปี  พ.ศ. 25๖1  ให้มี

สมัยประชุมสามัญประจ่าปี  จ่านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
    -  สมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  16 - 30  

มกราคม  25๖1  (ซึ่งได้ก่าหนดไว้แล้ว  ต้ังแต่สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  พ.ศ. 2560) 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่สอง  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑6 - 30  

เมษายน  ๒๕๖1 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่สำม  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑4 - 28  

สิงหาคม  ๒๕๖1 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่สี่  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑7 – 31 

ตุลาคม  ๒๕๖1 
    ปี  พ.ศ. 25๖2 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  16 - 30  

มกราคม  ๒๕๖2 
 

ประธำนสภำฯ    มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือข้ึน 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ  ดังนี้ 

     ปี  พ.ศ. 25๖1 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่สอง  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑6 - 30  

เมษายน  ๒๕๖1 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่สำม  มีก่าหนด  15 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑4 - 28  

สิงหาคม  ๒๕๖1 
    - สมัยประชุมสำมญั  สมัยที่สี่  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑7 – 31 

ตุลาคม  ๒๕๖1 
    ปี  พ.ศ. 25๖2 
    - สมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  มีก่าหนด  15  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  16 - 30  

มกราคม  ๒๕๖2 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  25  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสยีง   
 

ระเบียบวำระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ   
 เร่ือง  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561   
รองปลัด  อบต.    ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  ก่านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ต่าบลขามสะแกแสง  พนักงานส่วนต่าบล  และลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสง  คณะครู  
นักเรียนจากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ  อบต. ขามสะแกแสง  หน่วยงานภาคราชการ  
ภาคเอกชนต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงท่านผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน  อาหาร  
เครื่องด่ืม  ขนม  ของขวัญ  ส่ิงของต่างๆ  ทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เมื่อวันท่ี  13  มกราคม  พ.ศ. 2561     
ณ  สนามท่ีท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงท่ีผ่านมา  ส่าหรับวัตถุประสงค์
ของการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อตระหนักถงึความส่าคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็น
ก่าลังของชาติในวันข้างหน้า  และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน 

/ระเบียบวินัย... 
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 ระเบียบวินัย  ให้รู้จักหน้าท่ีเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความขยันหมั่นเพียร  และซื่อสัตย์

สุจริต  จนได้รับความส่าเร็จด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  คงได้รับความ
ร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

 

ที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ปิดประชุมเวลำ  11.00  น. 
   

                 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

      (ลงช่ือ)     พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                                                                         29  มกราคม  2561 
 
      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

     1)  (ลงช่ือ)   ถนอมศักด์ิ  สมานมิตร   ประธานกรรมการ 
                                                              (นายถนอมศักด์ิ  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  8 

 

     2)  (ลงช่ือ)       หม่าว  อ่่ากลาง        กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่่ากลาง) 
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  9   
 

     3)  (ลงช่ือ)     วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
           (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  15                    
 
         ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม           
 

(ลงช่ือ)       ปั่น  ฝ่ายกลาง 
            (นายป่ัน  ฝ่ายกลาง) 
            ประธานสภา  อบต.  
         
 


