
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

(ครั้งแรก) 
 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอ าเภอเสิงสางได้ประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ครั้งแรก ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน นั้น       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ครั้งแรก) 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๔  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒.  
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก 
นายสมชาย  เฉื่อยกลาง 
นายสายชล  ลองกระโทก 
นางช้อ  ไชยรัมย์ 
นายสมชัย  เคนไธสง 
นางบุญช่วย  สูบกระโทก 
นายประจักร  ผัดครบุรี 
นางสาวสวาด  วิสิมูล 
นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร 
นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว 
นายเสนียน  หลอดแก้ว 
นางบัวลอย  แหล่กระโทก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

จักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
สะทอ้น  แยกกระโทก 
สุระพงษ์  เรืองกระโทก 
สมชาย  เฉื่อยกลาง 
สายชล  ลองกระโทก 
ช้อ  ไชยรัมย์ 
สมชัย  เคนไธสง 
บุญช่วย  สูบกระโทก 
ประจักร  ผัดครบุรี 
สวาด  วิสิมูล 
กิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
สมจิต  แจ้งหมื่นไว 
เสนียน  หลอดแก้ว 
บัวลอย  แหล่กระโทก 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
๙. 

๑๐. 

นายสานิตย์  ศรีทวี 
นายวชิรนนท์  ทามาศ 
นายสวงค์  เกิดมงคล 
นายวีรชัย  สงวนรัมย์ 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด 
นายธวัชชัย  อังกระโทก 
นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง 
นางสาวสุภาพร  แทนค า 
นางอรุณี  มนัสสา 

นายอ าเภอเสิงสาง 
ท้องถิ่นอ าเภอเสิงสาง 
ปลัด อบต.สระตะเคียน 
รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษา-
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการเกษตร 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 

สานิตย์  ศรีทวี 
วชิรนนท์  ทามาศ 
สวงค์  เกิดมงคล 
วีรชัย  สงวนรัมย์ 
เชิดศิลป์  ใสสะอาด 
ธวัชชัย  อังกระโทก 
ญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
วงศ์สถิตย์  สมสูง 
สุภาพร  แทนค า 
อรุณี  มนัสสา 

 
/ผู้เข้าร่วม(ต่อ)... 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

นายเผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
นายไพทูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นายวันดี  สร้างนอก 
นายถวิล  สูตรกระโทก 
นางสาวธนิษฐา  ซึมกระโทก 

รองนายก อบต.สระตะเคียน 
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
รองนายก อบต.สระตะเคียน 
นายก อบต.สระตะเคียน 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
ไพทูลย์  รุ่งสันเทียะ 
วันดี  สร้างนอก 
ถวิล  สูตรกระโทก 
ธนิษฐา  ซึมกระโทก 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระตะเคียน(ชั่วคราว) อ่านประกาศอ าเภอเสิงสาง เรื่องประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ครั้งแรก) 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน(ชั่วคราว) กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ครั้งแรก) 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน(ชั่วคราว) เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมท าหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน(ชั่วคราว) 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน(ชั่วคราว) ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  - เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภา 
 

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยวิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  วิธีการเสนอชื่อ และการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง
กันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง                                                  /แล้วให้จับบัตร... 

 



-๓- 
แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากันกับจ านวนผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ ๙ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งแรก ตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้นต่อไป 

  ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
   (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

  ข้อ ๓๙ การเสนอด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

  ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของ
ตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  - ตามที่เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาและวิธีการเลือกให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อที่ตน
เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาต่อไป 

 

๑.) ผู้เสนอ นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๙        .    
  เสนอ      นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒       . 
  ผู้รับรอง คนที๑่ นายสะท้อน  แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๒        . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายเสนียน  หลอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๑๔       . 
 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  - สอบถามที่ประชุมว่าจะมีใครเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอ
ชื่อเพ่ิมเติม จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนน หากเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อ ๑๔  และขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ(ชั่วคราว)  - แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภา และได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภา คือ นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ เป็น
ประธานสภา อบต.สระตะเคียน  และขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือจัดท าเอกสารค าสั่ง
แต่งตั้งประธานสภาเสนอนายอ าเภอเสิงสางลงนามแต่งตั้ง 

 

พักการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 
 

/เลขานุการ... 



-๔- 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - อ่านค าสั่งอ าเภอเสิงสาง เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   
ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภา 
 

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
   วรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภา

ท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และ
นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

  ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้าการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

 

ประธานสภาฯ  - ตามที่เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา และ
วิธีการเลือกให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อที่ตนเห็นสมควรให้ด ารง
ต าแหน่งรองประธานสภาต่อไป 

 

๑.) ผู้เสนอ   นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๓      .    
  เสนอ      นางช้อ  ไชยรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๖      . 
  ผู้รับรอง คนที๑่    นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๑๕    . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒    นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๑๓    . 
 

ประธานสภาฯ  - สอบถามที่ประชุมว่าจะมีใครเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอชื่อ
เพ่ิมเติม จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนน หากเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ ๑๔ และขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานสภา คือ นางช้อ ไชยรัมย์ สมาชิก
สภา อบต.สระตะเคียน หมู่ ๖ และได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา ซึ่งจะได้เสนอ
นายอ าเภอลงนามแต่งตั้งต่อไป 

 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภา 
 

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) - ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
  ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
  มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดการประชุม และงานอ่ืนใดตามที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอัน
เป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา

ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

  ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 

ประธานสภาฯ  - ตามที่เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา และ
วิธีการเลือกให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อที่ตนเห็นสมควรให้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการสภาต่อไป 

 

๑.) ผู้เสนอ   นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๑๕    .    
  เสนอ          นายสวงค์  เกิดมงคล    ปลัด อบต.สระตะเคียน . 
  ผู้รับรอง คนที๑่     นายสายชล  ลองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๕     . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒     นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑     . 
 
. 
ประธานสภาฯ  - สอบถามที่ประชุมว่าจะมีใครเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอชื่อ

เพ่ิมเติม จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนน หากเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ ๑๔  และขอมติที่ประชุม 

 
 

/มติที่ประชุม... 
 



-๖- 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุการสภา คือ นายสวงค์  เกิดมงคล  
ปลัด อบต.สระตะเคียน  และได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา  ซึ่งจะได้เสนอ
ประธานสภา อบต.สระตะเคียน ลงนามแต่งตั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป 
    

ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  วรรคสาม สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ   

  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

  ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี ้
  ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
  ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันประชุมกี่วัน 
  ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด 
  ข้อที่ ๔ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันใด และก าหนดกี่วัน 
 

ประธานสภาฯ  - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอในประเด็นการปรึกษาเป็นรายข้อ ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าว 
 ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๔  สมัย 
  ๒. เสนอให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จ านวนไม่เกิน   ๑๕   วัน 
  ๓. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 
 

/สมัยที่... 



-๗- 
 

สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๕  เดือน มกราคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  
  (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 

  สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑  เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑๕ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๖  คือวันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
 มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......๑.........เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญ 
ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อ   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
   (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้
น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ 

 

ประธานสภาฯ  - ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของกิจการสภา จึง
จะมีการเลือกเฉพาะกรรมการสามัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ๒ คณะกรรมการ คือ 

  ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนไม่เกินเจ็ดคน) 
  ๒. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนไม่เกินเจ็ดคน) 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



-๘- 
  - ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอว่า จะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมจ านวนกี่คน ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอจ านวน  
๓ คน และขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่ 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......๑.........เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - ในล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ตนเห็นสมควรให้ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) จ านวน   ๓  คน  

 

๑.) ผู้เสนอ นางช้อ  ไชยรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๖       .    
  เสนอ             นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๑๕     . 
  ผู้รับรอง คนที๑่  นายสายชล  ลองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๕       . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒  นางบุญช่วย  สูบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๘       . 
 

๒.) ผู้เสนอ       นายเสนียน  หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑๔    .    
  เสนอ   นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๑๑    . 
  ผู้รับรอง คนที๑่  นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑      . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒ นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑๓    . 
 

๓.) ผู้เสนอ นายประจักร  ผัดครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๙      .    
  เสนอ  นายสะท้อน  แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๒      . 
  ผู้รับรอง คนที๑่ นายสุระพงษ ์ เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๓       . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑       . 
 

ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......๑.........เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ๑. นางบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
  ๒. นายกิตติศักดิ ์เชยส าโรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
  ๓. นายสะท้อน แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
 

ประธานสภาฯ  - ในล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอว่า จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติต าบลจ านวนกี่คน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอ 
จ านวน ๓ คน และขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่ 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......๑.........เสียง 

/ประธาน... 
 

 



-๙- 
 

ประธานสภาฯ  - ในล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ตนเห็นสมควรให้ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล) จ านวน    ๓   คน  

 

๑.) ผู้เสนอ  นายสะท้อน  แยกกระโทก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๒       .    
  เสนอ            นายสมชัย เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๗      . 
  ผู้รับรอง คนที๑่  นายสายชล  ลองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๕       . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒  นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑๕     . 
 

๒.) ผู้เสนอ  นางช้อ  ไชยรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๖       .    
  เสนอ   นายประจักร  ผัดครบุรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๙      . 
  ผู้รับรอง คนที๑่  นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๗       . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒  นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๓       . 
 

๓.) ผู้เสนอ  นายสายชล  ลองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๕      .    
  เสนอ  นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่    ๓      . 
  ผู้รับรอง คนที๑่ นายสะท้อน  แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๒       . 

 ผู้รับรอง คนที่ ๒ นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่     ๑๕       . 
 

ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......๑.........เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ๑. นายสมชัย เคนไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
  ๒. นายประจักร  ผัดครบุรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
  ๓. นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายก อบต.  - แจ้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทุกท่าน และขอให้

ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือประชาชนในต าบลต่อไป 
 

ผอ.กองคลัง (นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส) 
  - แจ้งขอเอกสารส าเนาสมุดบัญชีกรุงไทย และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (นางอรุณี มนัสสา) 
  - แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบให้ก่อนหน่วยงาน

ตรวจสอบภายนอกจะเข้ามาตรวจสอบ 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นายเชิดศิลป์ ใสสะอาด) 
  - แจ้งเรื่องการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
/เลขานุการสภาฯ... 

 



-๑๐- 
เลขานุการสภา อบต. - แจ้งเรื่องค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 
  - แจ้งก าหนดการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม อบต.
สระตะเคียน  เพ่ือให้นายก อบต.สระตะเคียน ได้แถลงนโยบาย จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 - แจ้งขอให้ทุกท่านถ่ายรูปชุดปกติขาว ขนาดนิ้วครึ่ง เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัว 

 
ประธานสภา อบต. - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 

ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
    (ลงชื่อ)      สวงค์  เกิดมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

  คณะกรรมการได้ตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕   เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
     

    (ลงชื่อ)    บัวลอย  แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์  เชยส าโรง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง) 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    สะท้อน  แยกกระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสะท้อน  แยกกระโทก) 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕   เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)    สายันต์  เสริมสิริอ าพร   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 

 

 

 


