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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  2  

ครั้งท่ี  1 /2562 
วัน ที่  13 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
-ลา- 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
-ลา- 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
-ลา- 
-ลา- 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จักริน  แสนหนองชาติ 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายกิตติ  บุญมาก 
นายธนโชติ  วงษ์ธรรม 
นายดุสติ  บุญธรรม 
นายไสว  แสงสุด 
นายส าราญ  หัสดง 
นายสมิท  หัสดง 
นางสมปอง  มั่นจิตร 
นายธนพัฒน์  นามมานทวงษ ์
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูน 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ
 

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
เลขานุการนายก อบต.เขาสามสิบ 
ก านันต าบลเขาสามสิบ 
ผญบ.ม.1 
ผญบ.ม.12 
ผญบ.ม.6 
ผช.ผญบ.ม.10 
ผช.ผญบ.ม.3 
ผช.ผญบ.ม.1 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผช.จพง.ธุรการ 
 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
กิตติ  บุญมาก 
ธนโชติ  วงษ์ธรรม 
ดุสิต  บุญธรรม 
ไสว  แสงสดุ 
ส าราญ  หัสดง 
สมิท  หัสดง 
สมปอง  มั่นจิตร 
ธนพัฒน์  นามมานทวงษ ์
ด ารง  มะลิวลัย ์
พิศมร  เพิ่มพูน 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
ชุลีพร  พ้นธาตุ 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครัง้ท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เมื่อวัน ที่  21  เดือน  กุมภาพันธ์  2562 
   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี  21  กุมภาพันธ์  2562 ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุมหรือไม่  ถ้า
หากไม่ถูกต้องตรงกันมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแกไ้ขไดเ้ชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  1  ครั้งที่  
1/2562 เมื่อวันท่ี  21  กุมภาพนัธ์  2562  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนีห้รือไม่ขอมติครับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   16  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
     

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า

ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  
ข้อ  ๑7 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อาศัยตาม
อ านาจข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.
2561-2565) 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดของการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เดิมในระเบียบแผน พ.ศ. 2548 
ฉบับที่ 1 เราจะเรียกแผนพัฒนา 3 ปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เปลี่ยนจากแผนพัฒนา 3 ปี เป็น 4 ปี  และ ณ ปีปัจจุบันตาม
หนังสือซักซ้อมให้เรียกว่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีห้วงระยะเวลา 5 ปีค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนของอ าเภอ ในส่วนของร่างแผน
ครั้งนี้เราจะยกร่างแผนใหม่ท้ังหมด ดังนี ้
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ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการจดัท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสยัหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หรือไมข่อ
มติครับ 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ   16  เสียง   

   มีท่านใดไม่เห็นชอบ     ขอมติครับ   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง    ขอมติครับ   -ไม่มี- 

 
 
4.2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ)  

 

  ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

  นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  รายงานการเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ประกอบไปด้วย
ดังนี ้

เดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งจ่ายจากกองช่าง งาน 
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตั้งไว้ 1,947,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
 2,850 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 เมตร (ตามแบบท่ีอบต.เขาสามสิบก าหนด) (ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 
2564) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป น้ัน 

    ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม 
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านพวงนิมิต หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 8 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ซึ่งถนนลาดยางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเข้ามาในเขตทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบจะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ระยะทางยาว 3 เมตร ซึ่งการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบลปี 2561-2564 ได้มีการส ารวจและประมาณการก่อนแล้ว นั้น 

    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ จึงได้ด าเนินการส ารวจเช็คระยะทางจริงก่อนเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่า ระยะทางที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ต่อจาก
ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จากระยะทางเดิม ยาว 570 เมตร ลดเหลือระยะทางก่อสร้าง ยาว 567 เมตร 
และลดวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างจากเดิม 1,947,000 บาท ลดเหลือ 1,800,000 บาทถ้วน  
 

ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถาม
ได้ครับ 

 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  หรอืไม่ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ   16  เสียง   

   มีท่านใดไม่เห็นชอบ      ขอมติครับ   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง     ขอมติครับ   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายสามิตร  สุทโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 2  เรียนท่านประธานสภา 
และสมาชิกทุกท่านครับ ผมจะสอบถามเรื่องที่เราประชุมสภาไปเมื่อครั้งท่ีแล้วเกี่ยวกับถนนลูกรัง มีการปรับเปลี่ยนพร้อมเกรดเดอร์ แต่ 
ตอนนี้เกรดเดอร์ยังไม่ลง ไม่ทราบว่าเกรดเดอร์จะมาลงปรับเกลี่ยตอนไหนหรือไม่มีแต่อย่างใดครับ ขอบคุณครับ 
 

   นายจรัญ   ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่านครับ ผมขอช้ีแจงในเรื่องของเกรดเดอร์นะครับ ในการประชุมครั้งที่แล้วตัวเกรดเดอร์เราไม่ได้ใส่ลงไปเนื่องจากว่างบประมาณ
เราอาจไม่เพียงพอครับ เพราะว่าในช่วงปีท่ีผ่านถนนยังไม่ช ารุดเสียหายเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นปีน้ีเราเลยตัดเกรดเดอร์ออกไปครับปีหน้า
เราจึงลงเกรดเดอร์ให้เหมือนเดิมครับ 
 

นายจรัญ   ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก 
ทุกท่านครับ ผมขอน าเรียนในเรื่องบประมาณที่เราจัดท า เราจะต้องมีการจ่ายขาดเงินสะสมกันนะครับแต่อยากให้ท่านได้ทราบกันนะ
ครับว่าการที่ผมจะจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ผมได้คิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว บางหมู่อาจจะไม่ได้ท่านอย่าพี่งน้อยใจไปนะครับ เพราะผม
พิจารณาจากความยากล าบากของแต่ละหมู่แตกตา่งกันไปผมเลยต้องเลือกให้กับหมู่ที่มีความล าบากมากที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน เมื่อ
ลงมือปฏิบัติท าแล้วต้องท าแล้วเสร็จสิ้นภายในครั้งน้ันเลยไม่ค้างคานะครับ ก็ขอให้ท่านได้เข้าใจผมนะครับ และอีกเรื่องนะครับเกี่ยวกับ
กิจกรรมขยะในครัวเรือน ก็ขอความร่วมมือทุกท่านทุกหมู่นะครับให้ช่วยกันท าหน่อยนะครับ การคัดแยะขยะ การท าขยะเปียก หมู่ไหน
ท าก็อัพเดทให้ทางเจ้าหน้าท่ีนะครับ เจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปรายงานให้กับทางจังหวัดทราบ และในอนาคตเราจะได้
มีรถเก็บขยะแน่นอนครับ ขอบคุณครับ    
 

   นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ์ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องผังเมืองรวมที่เราได้ประกาศใช้เมื่อปี 2558 เช่นเรื่องการขอ
อนุญาตสร้างบ้าน จากเดิมต าบลเขาสามสิบของเราจะอยู่ในเขตสีเขียวเป็นเขตชนบท เกษตรกรรมและป่าอนุรักษ์ แต่ในปี 2562 ทาง
กรมจะเปลี่ยนสีของเขตใหม่ โดยให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ ถ้าเกิดว่าใครเสียสิทธิ์ให้ไปยื่นค าร้องได้ที่อบต. 
อ าเภอและจังหวัด ภายใน 30 วัน หากท่านใดไม่ไปร้องเพื่อรักษาสิทธ์ิภายใน 90 วัน ทางกรมจะท าการตัดสิทธิ์ของท่านไปค่ะ เรื่องที่
จะประชาสัมพันธ์มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลงช่ือ            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ               ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  
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