
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒   

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

................................................... 

ผู้มาประชุม  ๑. นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๒. นายวัชรศักย์  ชัยวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
       ๓. นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๔. นายจันทร์สว่าง  โพธิมา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑ 
       ๕. นายสุพล  ลิบาล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๒ 
       ๖. นายกิจชนะ  ศรีกรุณา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓ 
       ๗. นายบุญช่วย  จันตาแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓        
       ๘. นายสังวาลย์  วงค์สาม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔ 

๙. นายบุญช่วย  แก้วอุด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕ 
      ๑๐. นายณรงค์  วรรณมณี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖ 
      ๑๑. นายสายชล  ธงสิบห้า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖          
      ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๗ 

  ๑๓. นายวิชัย  ไชยสาร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘ 
  ๑๔. นางสาวจารุวรรณ  ทาสุรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๕. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๖. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 
  ๑๗. นางอัมพร  ค าบุรี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๘. นายสันติ  แดงตุ้ย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๙. นางอ าไพ  ส าราญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๓ 
  ๒๐. นายวิรน  เหล่ียมแก้ว         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๒๑. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๒๒. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๓. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๔. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๕. นายประพันธ์  ศรียอด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๖. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

       ๒๗. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายศิริมงคล  ค าดี    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๓. นายธนัท  อธิภัทร์กุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๔. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัด  
    ๕. นางเรียม  คุณาธรรม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 

๖. นายธิติวัฒน์... 
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  ๖. นายธิติวัฒน์  รักแม่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
  ๗. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๘. นางสาวสุชานาฎ  สุทธนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

เร่ิมประชุมเวลา   -  ๐๙.๐๐  น. 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  เมื่อท่ีประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ          องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  

และข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ  
ลงช่ือและอยู่ในห้องประชุม  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม 

  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวกล่าวเปิดประชุม

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม

รู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ท่ีได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้เสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เพื่อให้พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้   
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี  ๑  ในขณะนี้ได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะท้ังทรายขาวและสันทราย  

เกิดจากการเผาโดยมติคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษ  ชาวบ้าน
เดือดร้อน  สาเหตุหลักก็คือการก าจัดขยะท่ีไม่ถูกหลัก  เราคงต้องมาหาแนวทางแก้ไข
ในระยะยาวกนัต่อไป   

เรื่องท่ี  ๒  ในช่วงนี้หลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวาตภัย  
หากหมู่บ้านไหนได้รับผลกระทบดังกล่าวขอให้รวบรวมเอกสารแล้วแจ้งขึ้นมาตามล าดับ  
เพื่อท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจะได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป     

 

เรื่องท่ี  ๒... 
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เรื่องท่ี  ๓  ในช่วงท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านชาวบ้านหมู่  ๑๖  ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบ้านท้ังหลัง  จากเหตุการณ์ดังกล่าวผมก็ขอฝากไว้เป็น 
อุทาหรณ์ให้ทุกท่านระแวดระวัง  พร้อมท้ังคอยสอดส่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
หากมีการช ารุดหรือมีระยะเวลาในการใช้งานนาน  ควรด าเนินการแก้ไขโดยด่วน   

ที่ประชุม  -  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
เลขานุการสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๙  หน้า  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ซึ่งได้แจก

ให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๖  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๕... 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ฉบับที่  ๑/๒๕๖๒ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้  โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน 
   พัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนา 
นายก  อบต.ทรายขาว ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการพัฒนา

โครงการต่างๆ  ของหมู่บ้าน  รวมท้ังมีบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้
อย่างทันท่วงที  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงขอความเห็นชอบ ในการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 
นายสมยุทธ์... 
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นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่    
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี     
๑/๒๕๖๒ 

          เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายทรงเพชร  ใจทน  ผมขอหารือในเรื่องโครงการศึกษาดูงานส าหรับพนักงานและสมาชิกสภา  
นายก อบต.ทรายขาว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  สมาชิกสภามี

ความคิดเห็นว่าเราควรจะศึกษาดูงานในหัวข้อใด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต าบล
ทรายขาว   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ส าหรับต าบลทรายขาวปัญหาท่ีก าลังเกิดขึ้นและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประธานสภาฯ ก็คือปัญหาขยะ  หากศึกษาดูงานเรื่องขยะน่าจะเกิดประโยชน์กับต าบลทรายขาว

มากท่ีสุด   

นายทรงเพชร  ใจทน  ล าดับต่อไปผมก็อยากจะส ารวจว่าสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสะดวกท่ีจะเข้าร่วม  
นายก อบต.ทรายขาว โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวหรือไม่  ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีแจกแบบตอบรับเข้า

ร่วมโครงการในขณะนี้  โดยขอให้ทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีด้วย  
ส าหรับพนักงานก็จะมีการส ารวจในแบบเดียวกันนี้เช่นกัน  และในการนี้หากส ารวจ
พบว่ามีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย  ผมจะเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโดยจะเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน  ผู้น ากลุ่มต่างๆ  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะสามารถ
ขับเคล่ือนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นท่ีต าบลทรายขาวเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป   

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๐๐  น. 
 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางวัชราพร  อริยะมั่ง)            

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
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(ลงช่ือ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร)            

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ได้ผ่านการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  

 

 

       (ลงช่ือ)..............................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิจชนะ   ศรีกรุณา)  
 
 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสันติ  แดงตุ้ย) 
 

 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ/เลขานุการฯ 

      (นางเรณู  แปงเมือง) 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย
............................  สมัยท่ี............................  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี............................................... ๒๕๖๒  
เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


