
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕๖๓  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/2563 

วันท่ี  ๑๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 

              ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นายสมศรี             อีคะละ 
นายบุญจันทร์        หงษ์หิน 
นางพูนสวัสดิ์         แสงงาม 
นางบุศบา            พานวงษ์ 
นายข าธรรพ์         เดชเถร 
นางนิวรัตน์           เงาะสนาม 
นายดวงจันทร์       ลายโถ 
นายสุทัศน์            บุญโสม 
นายสมพงษ์          พลศักดิ์เดช 
นายสมศักดิ์          จีระออน 
นายยุทธนา           บัวเสนา 
นายสุวรรณ           พวงจันทร์ 
ด.ต.สมาน            พันธุ์หนองหว้า 
นายสถิตย์            กงพลี 
นางบุญช่วย          แสนมี 
นายประพร          มาบิดา 
นายบุญมาก         แทนนรินทร์ 
นายอุดม             น้อยจันวงษ์ 
นางสาวรุ่งอรุณ      ทุมมาลา 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
เลขานุการสภา อบต. 

นายสมศรี       อีคะละ 
บุญจันทร์        หงษ์หิน 
พูนสวัสดิ์         แสงงาม 
บุศบา            พานวงษ์ 
ข าธรรพ์         เดชเถร 
นิวรัตน์           เงาะสนาม 
ดวงจันทร์       ลายโถ 
สุทัศน์            บุญโสม 
สมพงษ์          พลศักดิ์เดช 
สมศักดิ์          จีระออน 
ยุทธนา           บัวเสนา 
สุวรรณ           พวงจันทร์ 
สมาน            พันธุ์หนองหว้า 
สถิตย์            กงพลี 
บุญช่วย          แสนม ี
ประพร          มาบิดา 
บุญมาก         แทนนรินทร์ 
อุดม             น้อยจันวงษ์ 
รุ่งอรุณ          ทุมมาลา 

 
            ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑. นายสมศักดิ์  แก้วมีเงินลาด         สมาชิกสภา อบต. ม.๓   ลาประชุม 
    ๒. นายศรีจันทร์   ส ามาสะโก          สมาชิกสภา อบต. ม.๘   ลาประชุม 
    ๓. นางสวุิชา   เศษไธสง                สมาชิกสภา อบต. ม.๙   ลาประชุม 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 

 

นางสาวสิริญญา    แสวงพร 
นางสาวรัตนาพร   ใหญ่สมพงษ์ 
นายณัฐพงษ์    เข็มเงิน 

รองปลัด อบต. 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถ 

สิริญญา        แสวงพร 
รัตนาพร       ใหญ่สมพงษ์ 
ณัฐพงษ์        เข็มเงิน 
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หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในสมุด
บันทึกรายงานการประชุม ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม จ านวน 18 คนและ ลาประชุม จ านวน 
3 คน  จึงได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
ประธานสภา  -แจ้งสมาชิกสภา ผู้ลาประชุม จ านวน 3 คน ได้แก่ 
                        1) นายศักดิ์  แก้วเงินลาด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
       2) นายศรีจันทร์  ส ามาสะโก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
       3) นางสุวิชา  เศษไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
  -แนะน าพนักงานจ้างใหม่  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์     นายณัฐพงษ์  เข็มเงิน  แทน

คนเดิม ราย นายสมใจ จะแรมรัมย์ ซึ่งได้ลาออก 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  ๒๕๖๒  สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑/๒๕๖2  เมื่อวันที่  ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒   ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ 
เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๓ เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
  ๓.๑  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ 
มาใช้  จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่าจะก าหนด สมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓   เป็นกี่สมัย และเริ่มแต่เม่ือใด 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน รองประธานสภา กระผม
ขอเสนอ  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  เป็น ๔ สมัย  ซึ่งรวมถึงสมัยประชุม
สมัยแรกในวันนี้   

นายบุญมาก แทนนรินทร์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  นายบุญมาก แทนนรินทร์  สมาชิกสภา อบต.  
 หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง  (ผู้รับรอง    คนที่  ๑) 
นายสถิตย์  กงพลี       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสถิตย์  กงพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
 ขอรับรอง  (ผู้รับรอง   คนที่  ๒) 
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ประธานสภา   มีสมาชิก ท่านใดจะเสนออีก   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่ามติที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๓   เป็น  ๔  สมัย  ตามที่ได้เสนอมา จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอ
ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมของแต่ละสมัย 

นางพูนสวัสดิ์ แสงงาม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดินฉัน นางพูนสวัสดิ์ แสงงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  
ตามที่มติที่ประชุมได้เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๓  เป็น  ๔  สมัย 
นั้น  ดิฉันขอเสนอก าหนดระยะเวลาของแต่ละสมัย ดังนี้ 

  -สมัยที่  ๒   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๑ – ๑๕   พฤษภาคม     ๒๕๖๓ 
  -สมัยที่  ๓   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๗ – ๒๑   สิงหาคม        ๒๕๖๓ 
  -สมัยที่  ๔   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๑ – ๑๕   พฤศจิกายน    ๒๕๖๓ 
นางบุษบา  พานวงษ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางบุษบา  พานวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 ขอรับรอง   (ผู้รับรอง  คนที่  1)  
 นายประพร  มาบิดา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายประพร  มาบิดา  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๗ 
 ขอรับรอง  (ผู้รับรอง   คนที่  2)  
ประธานสภา   มีสมาชิก ท่านใดจะเสนออีก   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่ามติที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลา

สมัยประชุม สามัญ ประจ าปี  ๒๕๖3    ตามท่ีได้เสนอมา  ซึ่งจะได้จัดท าประกาศสภาองค์ 
 การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ในเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖3  ให้ 
 ทราบโดยทั่วกัน   
 

  ๓.๒  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  ของปี ๒๕๖4 
ประธานสภา ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก ของปี ๒๕๖4 ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑   มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่าจะก าหนด  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
(พ.ศ. ๒๕๖4) สมัยแรก เริ่มแต่เมื่อใด 

ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผม ด.ต.สมาน  พันธุ์หนองหว้า   สมาชิกสภา อบต.     
 หมู่ที่  ๔  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป  (พ.ศ. ๒๕๖4) 
 คือ  เริ่มตั้งแต่  วันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
นายดวงจันทร์  ลายโถ       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายดวงจันทร์ ลายโถ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  ๑) 
นางบุญช่วย แสนมี     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางบุญช่วย  แสนมี    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนด    

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี  ๒๕๖4  ตามที่เสนอมา ซึ่งจะได้จัดท าเป็นประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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๓.๓  เรื่องกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ขอเชิญ 
 ท่านปลัด อบต. ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการ

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 5232  ลงวันที่  2 กันยายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเดิมที่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มี
กรอบระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบระยะเวลาห้าปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนั้นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแนวทาง
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส านัก/กองการศึกษา
จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับที่เกี่ยวข้องกับ
สภาท้องถิ่นเราในวันนี้ เป็นในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 

   ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธาน 
   ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 
   ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
   ๔. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
   ๕. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด กรรมการ 
   ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
   ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
                  ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี)  
   ๘. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  ตามข้อ ๖ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ คน 
นายสุวรรณ พวงจันทร์ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายสุวรรณ พวงจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
 ขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒  คน  ได้แก่    
   ๑. นายชาญชัย  เจริญรัมย์  ต าแหน่ง ก านันต าบลเมืองเสือ 
   ๒. นายสมศรี  อีคะละ   ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.เมืองเสือ 
นางสุวิชา เศษไธสง เรียนท่านประธานสภา  ที่เคารพ  ดิฉันนางสุวิชา เศษไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 

ขอรับรอง 
นายข าธรรพ์ เดชเถร เรียนท่านประธานสภา  ที่เคารพ กระผมนายข าธรรพ์  เดชเถร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

ขอรับรอง 
 
 
 
 



-๕- 
 
 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองเสือ คัดเลือกบุคคลทั้งสองตามที่เสนอมา เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะได้จัดส่งรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เคารพส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ขอแจ้งต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
   1. เรื่องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านตลอดจนประชาชนชาวต าบล

เมืองเสือ ที่ได้ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

   2.  เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยขณะนี้งานจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ออกจัดเก็บภาษีป้าย จนถึงเดือนมีนาคม ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเรา   

   3. เรื่องการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ   ซึ่งก าหนดจัดโครงการในวันที่ 
19 กุมภาพันธ์  2563 ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาและประชาชนทั่วไป หมู่บ้านละ 5 คน 
เข้าร่วมโครงการ 

นายบุญมาก แทนนรินทร์ ได้สอบถามกรณีการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 และโครงการ
ที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร และ ได้สอบถามการด าเนินการ
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ได้มีก าหนดการด าเนินโครงการหรือยัง 

นายประพร มาบิดา ได้สอบถามการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2563 และโครงการที่สภาอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมด าเนินการหรือยัง 

นางพูนสวัสดิ์ แสงงาม ได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์จะมี
ต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือไม ่

ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
   1) กรณีการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2563 และโครงการ

ที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ขณะนี้ก็ได้ด าเนินการโครงการไปแล้วเป็นบางส่วน ก็ได้ด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงานประจ าปี ซึ่งก็คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการโดยเร็ว 

   2) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและก าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ซึ่งถ้ามี
ความพร้อมในทุกด้านจะได้ก าหนดวันจัดท าโครงการและแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป 

   3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ซึ่งในปีนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้เพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง  ซึ่งถ้ามีความพร้อมในเรื่องการด าเนินโครงการจะได้แจ้ง
ให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป 

 

ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  ๑1.2๐   น. 
 
 
 



-๖- 
 
 
 
                (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ     ทุมมาลา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
       (ลงชื่อ)       สมศรี   อีคะละ      ผู้ตรวจบันทึก 
                    (นายสมศรี   อีคะละ)  
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 

 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
                    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
              (ลงชื่อ)      นางพูนสวัสดิ์   แสงงาม      ประธานกรรมการ 
                       (พูนสวัสดิ์   แสงงาม) 
 

   (ลงชื่อ)           ดวงจันทร์   ลายโถ          กรรมการ 
                   (นายดวงจันทร์   ลายโถ) 
 

   (ลงชื่อ)         สุวิชา     เศษไธสง             กรรมการ  
                             (นางสุวิชา   เศษไธสง)      
 
 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม   สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ สมัยแรก    
    ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ในการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓   สมัยที่  ๒   
    ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  


