
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดครั้งแรก 
วันอังคารที ่ ๔  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
********************** 

ผู้เข้าประชุม จ านวน    ๑๒    คน    รายนาม ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสงวน      สร้างกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ -สงวน      สร้างกลาง-  

๒. นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ -ธารารัตน์  สื่อกลาง-  

๓. นายจิรพัฒน์   กริ่งกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ -จิรพัฒน์   กริ่งกลาง-  

๔. นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ -สิทธิชัย  ฉน ากลาง-  

๕. นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ -กิติภูมิ  กฤตยามนตรี-  

๖. นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ -สมศักดิ์  ดอกทุเรียน-  

๗. นายวิโรจน์  โชติกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ -วิโรจน์  โชติกลาง-  

๘. นายสมสง่า  กิติอาสา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ -สมสง่า  กิติอาสา-  

๙. นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ -เอกลักษณ์ ศิริรัตน์-  

๑๐ นางแสงจันทร์ หลอกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ -แสงจันทร์ หลอกลาง-  

๑๑ นายฉลอง  เฉียงกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ -ฉลอง  เฉียงกลาง-  

๑๒. นายไกรสร  ค าไทยกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ -ไกรสร  ค าไทยกลาง-  

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

  ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน    ๑๘    คน   รายนาม ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. พันจ่าโททวี   พิมพ์อุบล นายอ าเภอโนนสูง -พ.จ.อ.ทวี   พิมพ์อุบล-  

๒ นางสาวธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ ท้องถิ่นอ าเภอโนนสูง -ธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ-  

๓ นายกฤติพงค์    ถวิลสุวรรณวัง นายก อบต.โตนด -กฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง-  

๔ ร.ต.สุวรรณ  พิมพ์ทองหลาง รองนายก อบต.โตนด -ร.ต.สุวรรณ  พิมพ์ทองหลาง-  

๕ นายอดุลย์  พานอ่ิม รองนายก อบต.โตนด -อดุลย์  พานอิ่ม-  

๖ นางสางอมรัตน์  เวชแพทย์ เลขานุการนายก อบต.โตนด -อมรัตน์  เวชแพทย์-  

๗ นายปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์ ปลัด อบต.โตนด -ปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์-  

๘ นางศรินยา   เดชน้อย รองปลัด อบต.โตนด -ศรินยา   เดชน้อย-  

๙ นายดนัย  วิชัยวัฒนา ผอ.กองช่าง -ดนัย  วิชัยวฒันา-  

๑๐ นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ ผอ.กองคลัง -ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์-  

๑๑ นางนพภา  ยอพันดุง หัวหน้าส านักปลัด -นพภา  ยอพันดุง-  

๑๒ นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา -ธนวรรณ  เทศสูงเนิน-  

๑๓ นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ -ริสา  โปร่งสันเทียะ-  

๑๔ นางสาวนริศรา  นันกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน -นริศรา  นันกลาง-  

๑๕. นายภณ  วงศ์ธรรมะ นักวิชาการเกษตร -ภณ  วงศ์ธรรมะ-  

๑๖. นางสาวกนกศรี   ศรีทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ -กนกศรี   ศรีทองหลาง-  

๑๗ นางสาวปิยะพร  เรียนกิ่ง นิติกร -ปิยะพร  เรียนกิ่ง-  

๑๘ นายธนะพงศ์   เกิดผล เจ้าพนักงานธุรการ -ธนะพงศ์   เกิดผล-  

     

     

     

     

     

 
 
 
 



-๓- 
เปิดประชุมเวลา   ๑๓.๐๐ น. 

ปลัด อบต.โตนด -ประกาศอ าเภอโนนสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ครั้งแรก  
ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในล าดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านพันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอ าเภอโนนสูง ได้กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดคร้ังแรก ขอกราบเรียนเชิญ ครับ  

นายอ าเภอโนนสูง -กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริการส่วนต าบลโตนด ครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  -ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ผู้ที่มีอายุมาก

ที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ คือ นายวิโรจน์ โชติกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
เรียนเชิญท่านท าหน้าที่เป็น ประธานสภาชั่วคราว เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด เป็นล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  -เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก การลงคะแนน และอ านาจ

หน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด(ชั่วคราว) และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโตนดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
-ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ละ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  
ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 
 
 



-๔- 
วิธีการเลือก  
(๑) ให้สมาชิกสภา ๑ คน  สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
เพียง  ๑  ชื่อ  
(๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย   ๒ คน แต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว  
(๓) ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  
(๔) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔   
วิธีการลงคะแนน  
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จานวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภา 
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษรน าบัตร
มาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม  
วิธีการตรวจนับคะแนน  
ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่ผู้ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  
(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) 
โดยวิธีเดิมอีกครั้ง  
(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน) โดย
วิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้  
(๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน  
(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน  
(๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด
เท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของประธานสภา ดังนี้  
 



-๕- 

(๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น  
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก  
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  -ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภา
ฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  

นายฉลอง เฉียงกลาง -กระผม นายฉลอง  เฉียงกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ  นายวิโรจน์  โชติกลาง   
ส.อบต.ม.๑๑  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ เป็น ประธานสภาองค์การบริการส่วนต าบลโตนด   
    ผู้รับรอง   ๑.นายสิทธิชัย   ฉน ากลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ 
        ๒.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์    สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  -ผู้รับรองถูกต้อง   

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อีกหรือไม่ เรียนเชิญ  

นางแสงจันทร์ หลอกลาง  -ดิฉัน นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายไกรสร ค าไทยกลาง 
ส.อบต.ม.๑๐  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๒  เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
    ผู้รับรอง  ๑.นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ 
      ๒.นายสมสง่า   กิติอาสา  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว -ผู้รับรองถูกต้อง  

-มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นอันสรุปว่า มีผู้เสนอมา  ๒ ท่าน คือ 
นายวิโรจน์ โชติกลาง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗  และ นายไกรสร ค าไทยกลาง  สมาชิกสภาฯ   
หมู่ที่ ๑๒  
-เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนนให้กับสมาชิก
สภาฯ โดยกระผม จะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามล าดับตามตัวอักษรนะครับ  และ
วิธีการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชือ่ตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อครับ (อ่านชื่อ
สมาชิกสภาฯ ตามลาดับ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)  
(สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน)  
 
 



-๖- 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว -ท่านสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ  

-เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คน คือ นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
และนางแสงจันทร์ หลอกลาง มาช่วยนับคะแนนตรวจนับคะแนนครับ  
-ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายไกรสร ค าไทยกลาง สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑๒ ได้คะแนน  ๗  คะแนน และ นายวิโรจน์ โชติกลาง ได้คะแนน ๕  คะแนน 
มติทีผู่้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายไกรสร  ค าไทยกลาง ได้คะแนน ๗ คะแนน  เป็นผู้ได้รับ
เลือก เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

(นายอ าเภอโนนสูงแต่งตั้งประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว -ขอเชิญท่าน นายไกรสร  ค าไทยกลาง ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โตนดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจากต าแหน่ง
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ  

………… พักการประชุม ............ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประธานสภาฯ  -กระผม นายไกรสร ค าไทยกลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกระผมเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สุดความสามารถ ล าดับต่อไปเป็นขั้นตอน
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ขอเรียนเชิญท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด (เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป  

ปลดั อบต.(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า        
วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง 
บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี    
ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  

ประธานสภาฯ  -วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดนะครับ จะด าเนินการตาม
ขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่าน  
สมาชิกสภาฯ เสนอได้ครับ  

 



-๗- 

นายสมสง่า  กิติอาสา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ท่านปลัด 
ส.อบต.ม.๘ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายสมสง่า กิติอาสา 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ ขอเสนอนายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๖ เป็น        
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดครับ  

  ผู้รับรอง  ๑.นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
    ๒.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
ประธานสภาฯ   -ผู้รับรองถูกต้องครับ  

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีให้ถือว่าท่านสมศักดิ์  ดอกทุเรียน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับและขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประธานสภาฯ -เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด (เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ชี้แจงระเบียบ

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ปลัด อบต.(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 
“วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง 
บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ ๑๘ ก าหนดว่า “ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้หมายความถึง         
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น”  

ประธานสภาฯ -ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้ครับ  

นายฉลอง   เฉียงกลาง -กระผม นายฉลอง  เฉียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ขอเสนอ นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์  
ส.อบต.ม. ๑๑ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โตนด ครับ  
  ผู้รับรอง  ๑.นายวิโรจน์   โชติกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
    ๒.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
 



-๘- 

ประธานสภาฯ   -ผู้รับรองถูกต้องครับ  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ให้ถือว่า นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้รับเลือกให้เป็น เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ครับ  

ปลัด อบต.(เลขานุการสภาฯ) – กระผม นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ก็จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  และก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   

ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไป ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุม
สามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าป ี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ประธานสภาฯ   -เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ 
นายฉลอง  เฉียงกลาง - กระผม นายฉลอง   เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ  
ส.อบต.ม.๑๑ จ านวน ๔ สมัย  รายละเอียดดังต่อไปนี้   
  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยที่  ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕    มีก าหนด ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด  ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 



-๙- 

  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖๖ 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  มีก าหนด  ๑๕  วัน 
   ผู้รับรอง   ๑.นายสิทธิชัย     ฉน ากลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
      ๒.นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 

ประธานสภาฯ  -ผู้รับรองถูกต้องครับ/ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๕  ดังนี้    

  สมัยประชุมสามัญ  จ านวน  ๔  สมัย  
  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  สมัยที่  ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕    มีก าหนด ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด  ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 
  สมัยที่  ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕     มีก าหนด  ๑๕  วัน 

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖๖ 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  มีก าหนด  ๑๕  วัน 
มติที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ -มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ -เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการสภา ของ อบต.โตนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่

ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ .ศ .๒๕๔๗ แก้ ไขเพ่ิ ม เติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๔  ข้อ  ๑๐๓ ,๑๐๔ ,๑๐๕ ,
๑๐๖,๑๐๗,๑๐๘  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอและผู้รับรอง ๒ ท่านครับ กรณีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายสมสง่า กิติอาสา -กระผม นายสมสง่า  กิติอาสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘   ขอเสนอ  นางแสงจันทร์ หลอกลาง  
ส.อบต.ม.๘ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  
  ผู้รับรองรอง  ๑.นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
    ๒.นายจิรพัฒน์  กริ่งกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
นายกฤติพงษ์  ถวิลสุวรรณวัง  -กระผม นายกฤติพงษ์  ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ขอเสนอ  
นายก อบต.โตนด นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕  และนายสงวน สร้างกลาง สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ ๑ 
 



-๑๐- 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่า มีจ านวน  ๓  ท่าน คือ 
  ๑.นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ 
  ๒.นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ 
  ๓.นายสงวน    สร้างกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 
เลขานุการสภาฯ -ล าดับต่อไป เป็นการลงคะแนน เพ่ือเลือกประธานคระกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เชิญเจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่สมาชิก และน ามาหย่อนลงในหีบบัตรได้เลยครับ 
 -เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว เชิญเจ้าหน้าที่นับคะแนนได้ครับ 
 -สรุปคะแนน ล าดับคะแนนสูงสุด คือ นางแสงจันทร์  หลอกลาง  เป็น ประธาน 
 ล าดับที่  ๒ คือ นายสงวน   สร้างกลาง   เป็น กรรมการ 
 ล าดับที่  ๓  คือ  นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี    เป็น  กรรมการ 
ประธานสภาฯ -สรุป มติที่ประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  ๑.นางแสงจันทร์   หลอกลาง เป็น ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.นายสงวน    สร้างกลาง  เป็น  กรรมการ 
  ๓.นายกิติภูมิ   กฤตยามนตรี  เป็น  กรรมการ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ -ล าดับต่อไป เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอและผู้รับรอง ๒ ท่านครับ กรณีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายฉลอง  เฉียงกลาง -กระผม ขอเสนอ นายวิโรจน์  โชติกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  
ส.อบต.ม.๑๑  ผู้รับรอง  ๑.นายสิทธิชัย   ฉน ากลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
    ๒.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
นางสาวธารารัตน์ สื่อกลาง  -ดิฉัน ขอเสนอ   นายฉลอง   เฉียงกลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 
ส.อบต.ม.๒  ผู้รับรอง  ๑.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
    ๒.นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
นางแสงจันทร์  หลอกลาง  -ดิฉัน ขอเสนอ นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต.ม.๑๐  ผู้รับรอง  ๑.นายสมสง่า   กิติอาสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
  ผู้รับรอง  ๒.นายสงวน   สร้างกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
 -สรุป มติที่ประชุม เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
  ๑.นายวิโรจน์  โชติกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗  เป็น  ประธาน 
  ๒.นายฉลอง   เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ เป็น  กรรมการ 
  ๓.นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒    เป็น  กรรมการ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
 
 



-๑๑- 
เลขานุการสภาฯ -ล าดับต่อไป  คณะกรรมการสามัญ   สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินเจ็ดคน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอและผู้รับรอง ๒ ท่านครับ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ 

นางสาวธารารัตน์ สื่อกลาง  -ดิฉัน  ขอเสนอ  นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙      
ส.อบต.ม.๒ นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ และ นายฉลอง เฉียงกลาง สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่  ๑๑    ผู้รับรอง   ๑.นายสงวน  สร้างกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
    ๒.นายสมสง่า  กิติอาสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
นายฉลอง   เฉียงกลาง -กระผม  ขอเสนอ  นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต.ม.๑๑  ผู้รับรอง   ๑.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
    ๒.นางแสงจันทร์  หลอกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์ -กระผม ขอเสนอ นางแสงจันทร์  หลอกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต.ม.๙  ผู้รับรอง  ๑.นายสมสง่า  กิติอาสา    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
    ๒.นายฉลอง    เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -กระผม ขอเสนอ  นายสมสง่า    กิติอาสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต.ม.๕  ผู้รับรอง  ๑.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
    ๒.นายสงวน  สร้างกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
 -สรุป มติที่ประชุม เลือก คณะกรรมการสามัญ    
  ๑.นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
  ๒.นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
  ๓.นายฉลอง   เฉียงกลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
  ๔.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
  ๕.นางแสงจันทร์  หลอกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
  ๖.นายสมสง่า  กิติอาสา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ -ล าดับต่อไป  คณะกรรมการวิสามัญ  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินเจ็ดคน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอและผู้รับรอง ๒ ท่านครับ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ 

นายเอกลักษณ์  ศิริรัตน์ -กระผม ขอเสนอ นายวิโรจน์  โชติกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ 
ส.อบต.ม.๙  ผู้รับรอง  ๑.นายฉลอง  เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
    ๒.นายสิทธิชัย  ฉน ากลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
นางสาวธารารัตน์  สื่อกลาง  -กระผม  ขอเสนอ  นายฉลอง  เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
ส.อบต.ม.๒ และ  นายสมสง่า  กิติอาสา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ 
  ผู้รับรอง   ๑.นางแสงจันทร์    หลอกลาง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ 
    ๒.นายสงวน     สร้างกลาง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑ 



-๑๒- 
 -สรุปมติที่ประชุม  เลือก คณะกรรมการวิสามัญ  ดังนี้ 
  ๑.นายวิโรจน์   โชติกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
  ๒.นายฉลอง    เฉียงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
  ๓.นายสมสง่า   กิติอาสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี กระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า

ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดครั้งแรก โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 ปิดประชุม   เวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 
  
    (ลงชื่อ)   -ปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์-   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 
    (ลงชื่อ)    -ไกรสร    ค าไทยกลาง-    ตรวจถูกต้อง 
            (นายไกรสร    ค าไทยกลาง) 
                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

           
     

 
 
 
 
 


