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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
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นายศรีจันทร์          ส ามาสะโก 
นางบุศบา             พานวงษ์ 
นางพนูสวสัดิ์         แสงงาม 
นายอุดม              น้อยจนัวงษ์ 
นางนิวรัตน์           เงาะสนาม 
นายสวุรรณ          พวงจันทร์ 
ด.ต.สมาน            พนัธุ์หนองหว้า 
นายยุทธนา          บัวเสนา 
นายบุญจันทร์        หงษ์หิน 
นางสุวิชา             เศษไธสง 
นายสถิตย์            กงพะลี 
นายดวงจันทร์       ลายโถ 
นายสทุัศน์           บุญโสม 
นายสมพงษ์         พลศักดิ์เดช 
นายบุญมาก         แทนนรินทร ์
นายสมศักดิ์         จีระออน 
นายศักดิ์             แก้วเงินลาด 
นายข าธรรพ์        เดชเถร 
นางบุญช่วย         แสนม ี
นายประพร         มาบิดา 
นายสมศรี           อีคะละ 
นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

ประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

ศรีจันทร์          ส ามาสะโก 
บุศบา             พานวงษ ์
พูนสวัสดิ์         แสงงาม 
อุดม              น้อยจันวงษ ์
นิวรัตน์           เงาะสนาม 
สุวรรณ          พวงจันทร ์
สมาน            พนัธุ์หนองหว้า 
ยุทธนา          บัวเสนา 
บุญจันทร์        หงษ์หิน 
สุวิชา             เศษไธสง 
สถิตย์            กงพะล ี
ดวงจันทร์       ลายโถ 
สุทัศน์           บญุโสม 
สมพงษ์         พลศักดิ์เดช 
บุญมาก         แทนนรินทร ์
สมศักดิ์         จีระออน 
ศักดิ์             แก้วเงินลาด 
ข าธรรพ์        เดชเถร 
บุญช่วย         แสนม ี
ประพร         มาบดิา 
สมศรี           อีคะละ 
รุ่งอรุณ         ทุมมาลา 

  
 
            ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นายดสักร        ประครองสุข 
นางสาวรัตนาพร  ใหญ่สมพงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ดัสกร           ประครองสุข 
รัตนาพร        ใหญ่สมพงษ ์
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หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในสมุดรายงาน
การประชุม ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชมุ 
ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชือ่สมาชิกผู้มาประชุม จ านวน 21 คน  จึงได้กลา่วเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบยีบ
วาระ ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
 -ไม่มี 
    

ระเบียบวำระที่ 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญประจ าปี  

2563  สมัยที่ 3  คร้ังที่  1/2563  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2563   ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้
ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
 3.1  เรื่องกำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โครงกำร 
ขุดลอกหนองสระจันทร์  บ้ำนเมืองเสือ  หมู่ที่ 2 

ประธานสภา เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอเร่ืองต่อที่ประชุม  
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน ส าหรับเรื่องการขอกันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกหนองสระจันทร์ บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒  
 ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  โครงการขุดลอกสระจันทร์  หมู่ที่ ๒ 
บ้านเมืองเสือ นั้น เนื่องจากในขั้นตอนการด าเนินโครงการ อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕  “เมื่อ
นายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ในท้องที่ใดตื้นเขิน สมควรท าการขุดลอก ให้นายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวท า
การส ารวจขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้ านั้นให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกแบบการขุดลอก ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกให้แล้วเสร็จ และเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วจึงประกาศหาผู้ประสงค์จะท าการขุดลอกมีก าหนดไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้จัดส่งเรื่องโครงการขุดลอก
สระจันท์เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอความเห็นชอบ  แต่ไม่ได้รับความเห็นขอบ
เนื่องจากส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ทบทวน
การขุดลอกสระจันทร์  ในประเด็นสถานที่ ทิ้ งดิ น เนื่ องจาก   ระบุ สถานที่ ทิ้ งดิ น เป็ นที่
สาธารณประโยชน์ โคกตาดี  ซึ่ งได้ ให้ข้อเสนอแนะในการเลือกสถานที่ ทิ้ งดินสมควรใช้ที่
สาธารณประโยชน์สระจันทร์  ตามเอกสารหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  (นสล.) เลขที่  ๓๕๓๒๑   
ที่สาธารณประโยชน์หนองสระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่ ๓ งาน  โดยขุดลอกเนื้อที่ประมาณ 
6 ไร่  ที่ เหลือ อีกป ระมาณ  ๑๔  ไร่  ก็ส ามารถใช้ เป็ นสถานที่ ทิ้ งดิ น ได้    ป ระกอบกับที่
สาธารณประโยชน์แปลงนี้ก าลังท าการสอบแนวเขตที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเสนอ
โครงการขุดลอกหนองสระจันทร์เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามอีกครั้ง  
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 เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการประกอบกับชาวบ้านเมืองเสือก็ยัง
ต้องการขุดลอกหนองสระจันทร์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน ซึ่ง 

 ถ้าหากจะด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็คงไม่ทัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องขอกัน
เงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   เพื่อไปด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกสระจันทร์  บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
จ าวน   628,00 บาท  ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกสระจันทร์  บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
จ านวน   628,00บาท  ไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 

นายบุญมาก แทนนรินท์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายบุญมาก แทนนรินทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  กระผมขอสนับสนุนการขอกันเงิน โครงการขุดลอกสระจันทร์  
บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกระผมเอง  เนื่องจากมีความจ าเป็นในการขุดลอกสระ
จันทร์เนื่องจากสภาพปัจจุบันตื้นเขินมาก กักเก็บน้ าไว้ได้ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติทีประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกสระจันทร์  บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ  จ านวน   628,00  บาท หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  โครงกำรขุดลอกสระจันทร์  บ้ำนเมืองเสือ หมู่ที่ ๒   

 

ระเบียบวำระที่ 4 ญัตติที่ค้ำงพิจำรณำ 
 4.1 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา ส าหรับญัตติข้อบัญญัตทิี่ค้างพิจารณา คือ ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๔ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้รบัหลักการผ่านวาระที่ 1 ในการประชุม
สมัยสามัญประจ าป ี256๓ สมยัที่ 3 คร้ังที่ 1/256๓  เมื่อวนัที่ ๑๐ สงิหาคม 256๓ ไปแล้วนั้น 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้
ก าหนดให้ยื่นเสนอค าขอแปรญตัติในระหว่าง วันที ่ 11 สิงหาคม 256๓ ถึง วันที ่ 13 สิงหาคม 
256๓  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นัน้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ในการประชุมคร้ังที ่ 2/256๓ 
เมื่อวันที่ 1๕ สิงหาคม 256๓ แล้วนั้น ปรากฏว่าได้รบัรายงานจากคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติและขอแก้ไขแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ
ก็ไม่ได้แก้ไขร่างข้อบัญญัติใด ๆ ทั้งสิ้นจึงได้เสนอตามร่างเดิม ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชมุของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติส่งให้ทา่นสมาชิกทุกทา่นได้ตรวจดูแล้ว     และในโอกาสนี้ขอ
 เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ได้ชี้แจงต่อที่ประชมุ 

 
 



-๔- 
 
นายศรีจันทร์ ส ามาสะโก กราบเรียนท่านประธานสภา และ  ท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองเสือ ที่เคารพ กระผมนายศรีจันทร์ 

ส ามาสะโก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ก าหนดระยะเวลายื่น 

 เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ในระหว่าง 
 วันที่ 11-13 สิงหาคม 256๓  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  นั้น ปรากฏว่าในวันเวลาดังกล่าว

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ร่วมกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ก็ปรากฏว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯก็ไม่มีการแก้ไขร่างแต่อย่างใด และในส่วน
ของผู้บริหารท้องถิ่นเองก็ไม่มีการแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จึงได้เสนอตามร่างฯเดิม  รายละเอียดตามส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้วนั้น 

ประธานสภา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ   ต่อสภาท้องถิ่นตามร่างเดิมฯ    นั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 
51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่ 2  ไม่มีการปรึกษาหรืออภิปราย   จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
ให้ความเห็นชอบ ผ่านวาระที่ 2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  ให้ควำมเห็นชอบ  ผ่ำนวำระที่ 2 
   -เห็นชอบ      20   คะแนน 
   -ไม่เห็นชอบ    -     คะแนน 
   -งดออกเสียง    1    คะแนน  
ประธานสภา ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที ่ 3 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที ่3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชุมสภาทอ้งถิ่นจะไดล้งมติให้มีการอภิปรายถ้า
มีเหตุอันสมควร และให้สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ก่อนที่เราจะลงมต ิ
วาระที่ 3  ขอพักการประชุม  10  นาที  ขณะนี้เวลา  11.๐0 น. ขอให้ท่านสมาชิกเข้าห้องประชุม
อีกครั้ง เวลา 11.10 น.  

ต่อมา เวลา  11.10 สมาชิกสภา อบต. ได้เข้าห้องประชุมครบทุกคน ประธานสภา ได้ด าเนินการประชุมต่อ 
ประธานสภา ต่อไปก็จะเปน็การลงมติวาระที่ 3 จึงขอถามมติที่ประชุมวา่จะให้ความเห็นชอบ ผา่นวาระที่ 3 

หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้ควำมเห็นชอบ  ผ่ำนวำระที่ 3 
   -เห็นชอบ       20   คะแนน 
   -ไม่เห็นชอบ      -    คะแนน 
   -งดออกเสียง     1   คะแนน 
 

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
ปลัด อบต. ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งเป็นภาษี

ใหม่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นภาษีที่รวมภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม  โดยจัดเก็บในช่วงเดือนสิงหาคม ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน
ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าข่ายเสียภาษีได้มาเสียภาษี ภายในเดือนสิงหาคมนี้ หากพ้น
ก าหนดจะมีค่าปรับ 

 



-๕- 
 
นายข าธรรพ์ เดชเถร ได้ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวต าบลเมืองเสือเรา 
นายประพร มาบิดา ได้ขอบคุณผู้บริหาร กรณีการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา บ้านโนนศรีสุวรณ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้าง

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะใช้ประโยชน์แล้ว และ ขอฝากทางผู้บริหารถ้าเผื่อมี
งบประมาณเฉพาะกิจก็ขอให้เสนอโครงการขุดลอกสระหาโคให้บ้านโนนศรีสุวรรณด้วย 

 

ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  1๑.๓0   น. 
 

 
                (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   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
  ประจ าป ี ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่  2๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ในการประชุม 
           สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  1๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


