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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๓/2563  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563 

วันที่  ๒0 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 1 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              5        คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ   จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
สมเหยีะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลท่าสะท้อน   
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายประยงค์  เกตุกรณ ์
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
น.ส.ปุญชรสัมิ์  พัฒนประดิษฐ ์

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทา่สะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ประยงค์  เกตุกรณ ์
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 25๖3 

วันที่  ๒0  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.3๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑3 คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. ๒๕6๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3  
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖3 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่พิจารณา 
  ไม่มี 
 ระเบียบวาระ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3/25๖3  ครั้งที่ 1 
ประจำปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3/25๖3  ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 
13  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 วาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓ 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และได้กำหนด
ยื่นคำแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ 16 
สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 256 4   ต่อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ   ระหว่ างวันที่               
14  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2563  เวลา  
16.30 น.  และให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕63  เพ่ือจะได้นัดประชุมสภาพิจารณาใน
วาระที่สองและวาระที่สามต่อไปนั้น   ในระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2563  
เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2563  เวลา  16.30 น.  ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด  และบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้
ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เสร็จสิ้นเรียบร้อย  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕63  
ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าวนั้น  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์    
ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  จึงขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ไว้  โดยมีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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ประธานสภาฯ สำหรับรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านแล้ว ก่อนพิจารณาในวาระต่อไป 
ขอให้ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา          
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก 
ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหญ่ดังกล่าวแล้วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็ น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

  ขอเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อไปเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานมา มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในวาระท่ีสอง 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี สมาชิกสภาท่ าน ใดอภิปราย เพ่ิ ม เติม  เพ่ื อให้ เป็น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕1  ต่อไปผมจะได้ขอมติต่อสภาในวาระ



~ 4 ~ 
 

 

ที่สองครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้คงไว้ซึ่ง
ร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  โปรดยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมโดยไม่มี
การแก้ไข 

ประธานสภาฯ มีสภามติเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๒  ผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือไม ่

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่พิจารณา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  ฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหาร  การ
ปลูกปาล์มข้างหน้าสำนักงาน อบต. ตรงนั้นทราบมาว่าได้มีการมอบที่ดินให้กรม
ทรัพยากรน้ำไปแล้ว  การที่ อบต.จะเข้าไปปลูกจะซ้ำซ้อนหรือเปล่า อยากจะให้
ศึกษาให้ดี ประเดี๋ยวพอทำแล้วเขาให้รื้อจะเสียงบประมาณ ที่ผมถามนี่ผมไม่ทราบ
นะครับว่าใช้งบประมาณของ อบต. หรือไม่  ที่ดินเป็นของกรมทรัพยากรน้ำไปแล้ว
ทาง อบต. สามารถทำได้หรือไม่ครับ ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าทำไม่ได้จะเป็น
ปัญหาตามมาเหมือนครั้งที่ผ่านมา ฝากถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาตามมาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกหมู่ที่  2 สอบถามมา ขอให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าสะท้อน อธิบายด้วยครับ 

นายภาส  เพชรผ่อง เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายภาส  เพชรผ่อง รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่องที่จะดำเนินการตามข้อตกลงของชุมชน
ที่เราต้องปฏิบัติเรื่องการปลูกปาล์มโยนกันไปมา ผมตัดสินใจปลูกปาล์มและผมได้
คุยกับนายก ผมได้โทรแจ้งให้ทางนายสมศักดิ์ ให้แจ้งทางผู้นำท้องที่ให้ตัดไม้ ผู้นำ
ท้องที่ก็ตัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนายก อบต. ได้โทรหากรมทรัพยากรน้ำแจ้ง
ให้ทราบว่าเราจะดำเนินการในที่ของท่านในการปลูกปาล์มให้หมู่บ้าน ทางกรม
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ทรัพยากรน้ำมาดูแล้วก็กลับไปไม่ได้ว่าอะไร ดูแล้วก็กลับ และนายกได้ทำหนังสือขอ
พันธุ์ปาล์มเพ่ือจะปลูกให้ในที่ว่างซึ่งเป็นที่ของหมู่บ้านเดิม ขอเรียนสมาชิกว่าเราได้
ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำแล้วเรียบร้อย  และการปลูกไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของ อบต. ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายกครับฝากเรื่องเอกสารด้วยนะครับจะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ 
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา
ทุกท่านครับ  และขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.00  น. 

 

         ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 
 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 

 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจำปี ............  วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

ในการประชุมสภา 

สมัย ..................... สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจำปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

    (นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


