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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
สมัยสามัญที่  1/2563 

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

                   
ผู้มาประชุม 1. นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ต าแหน่ง  ประธานสภา    
  2.  นายสมคิด  คะดุลย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภา   
  3.  นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  4.  นางวรรณรง  อรรควงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  5.  นายศุภจิต  เคยสนิท  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  6.  นายชูชัช  ทองแกม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  7.  นายเรณู  ปราบพาล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  8.  นายสุภนิมิต  เครือทอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  9.  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  10.  นายค าแพง  เจริญชนม์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  11.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1.  นายมงคล  มีลา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี    
  2.  นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  3.  นางทัศนีย์  บุญไชย  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  4.  นายบุญธรรม  อักษร  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  5.  นายบัณฑิต  ใจซื่อ  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  6.  นายกุญช์ภัสส์  นาค า    ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  7.  จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล   
  8.  นางสุจิตรา  ฮามวงค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  9.  นางทัศนีย์  เหมพลชม ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด    
  10.  นายณรงค์ฤทธิ์  ค ามะนาง ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
  11.  นายสันทัศน์  พรชัย  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
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ก่อนเวลา 09.30 น.  

เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม  
จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญ 
 
 

ประธานสภาฯ   ประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและน าสวดมนต์ไหว้
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ พระพร้อมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   
เมื่อถึงเวลา  09.30 น.  นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ได้
เชิญ จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบกลางใหญ่  ได้อ่านประกาศสภา
เทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  ดังนี้ 
 

เลขานุการสภาฯ    ประกาศสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม     เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖3 

********************************************** 

     ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ได้ก าหนดประชุมสมัยสามัญ   
   สมัยที่  ๑/๒๕๖2  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2  วันเริม่ต้นสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑ 
   กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  นั้น 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
   พ.ศ.  ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖3   ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  
   มีก าหนด  ๑  วัน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

     (ลงชื่อ)       อนุพงษ์  วงษ์จันทร์ 
                (นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์) 

                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  เรียนนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่และผู้เข้า 
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์  ประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล  รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ี   
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เพ่ือให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ท าให้เทศบาลต าบลกลางใหญ่  เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชนในทุกๆเรื่อง  เวลาประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  เทศบาลเป็น
หน่วยงานแรกที่ประชาชนในพื้นท่ีหวังพ่ึงพาในการแก้ไขปัญหาให้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  
   เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2562   

เลขานุการสภาฯ  อ่านสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562   
จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2562  ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

ประธานสภาฯ  สอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขนาย
อนุพงษ์ วงษ์จันทร์ รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่   
   30  ตุลาคม  2562   
   มีสมาชิกสภาเทศบาล     ยกมือรับรอง  11  เสียง 
      ไม่รับรอง        0  เสียง 
      งดออกเสียง     0  เสียง 
     
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการมอบที่ดินให้เป็นศาลาประชาคมและกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่  12 
นายอนุพงษ ์วงษ์จันทร์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่  ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายมงคล มีลา  กระผมขออนุญาตกล่าวชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
   ด้วยนายสมสี  กองผ้าขาว  อยู่บ้านเลขท่ี 96 หมู่ที่  12  บ้านกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ 
   จังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือแจ้งความประสงค์มอบที่ดินแปลง น.ส.3 ก  เลขท่ี 3093  
   เลขที่ดิน 504  ที่ดินตั้งอยู่พ้ืนที่ต าบลกลางใหญ่  หมู่ที่  12  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  
   จังหวัดอุดรธานี  เนื้อท่ี  จ านวน  1  งาน  03 ตารางวา  เพ่ือเป็นศาลาประชาคมและ 
   กองทุนหมู่บ้านบ้านกลางใหญ่  หมู่ที่  12  โดยมอบให้ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกลางใหญ่  
   เพ่ือใช้เป็นศาลาประชาคมและกองทุนหมู่บ้านบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12  ให้ประชาชนได้ใช้
   ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆของกองทุนหมู่บ้านต่อไป และมติคณะกรรมการกองทุน
   หมู่บ้านบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 มีมติเห็นชอบในการมอบที่ดินดังกล่าวให้เทศบาลต าบล
   กลางใหญ่   
   จึงขอน าเรียนให้สภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ได้พิจารณาว่าจะรับโอนที่ดิน  
   นายสมสี  กองผ้าขาว  แปลงดังกล่าวมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกลางใหญ่   
   เพ่ือใช้เป็นศาลาประชาคมและกองทุนหมู่บ้านบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12  ให้ประชาชนได้ใช้
   ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและกองทุนหมู่บ้านต่อไป   
ปลัดเทศบาล  ในการรับโอนที่ดินดังกล่าวมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
นายกุญช์ภัสส์ นาค า เทศบาลต าบลกลางใหญ่สามารถท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  66  เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
   (8)  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้   
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   ถือว่าที่ดินแปลงดังกล่าวของนายสมสี  กองผ้าขาว  ที่จะมอบให้เทศบาลต าบลกลางใหญ่   
   ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเป็นรายได้ของเทศบาล  เทศบาลสามารถด าเนินการ 
   รับโอนที่ดินดังกล่าวได้ 

ประธานสภาฯ  ในการรับโอนทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ที่ดิน น.ส.3 ก.  เลขที่ 3093  ของนายสมสี  
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ กองผ้าขาว  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม มาตรา 66  
   เทศบาลสามารถรับโอนที่ดินดังกล่าวได้  กระผมจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกท่านใด 
   มีความเห็นจะน าเสนอในเรื่องนี้หรือไม่   

ที่ประชุม  -  ไม่มีผู้เสนอ 

ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นใดๆ  ในเรื่องนี้  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับโอน  
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ ที่ดินดังกล่าวหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบรับโอนที่ดิน  น.ส.3 ก. เลขท่ี 3093 ของนายสมสี  กองผ้าขาว   
   มีสมาชิกสภาเทศบาล     ยกมือรับรอง  11  เสียง 
      ไม่รับรอง        0  เสียง 
      งดออกเสียง     0  เสียง 

   3.2  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ ได้น าเรียนในที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
นายณรงคฤทธิ์  ปกครองส่วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   
   ข้อ 29 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเอกสารที่แนบมาด้วย   
   ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม  เทศบาลต าบลกลางใหญ่ไม่มีสมัยประชุมสภา  จึงได้น ารายงานผล
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาทราบในการประชุมสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563   เพ่ือทราบต่อไป 

นายกเทศมนตรีฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการด าเนินงานของเทศบาล 
นายมงคล มีลา  กิจกรรม/โครงการต่างๆ  จะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปัจจุบันก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561-2565)  ผลการติดตามและประเมินผลแผนเป็นการด าเนินงานตาม 
   แผนพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.3  เรื่อง  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2563  และก าหนด
   วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  -  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม  
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ สามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2563  และการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมและ
   ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญท่านเลขาสภาได้น า 
   เรียนข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาได้ทราบ  

เลขานุการสภาฯ  - ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้ 
จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม 1)  ตามมาตรา  24  แห่ง  พระราชบัญญัติของเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้ง
   แรกและวันเริ่มประชุมสมัยประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด... 
   วรรคสี่ฯ  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งฯ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวันแต่ถ้าจะขยายเวลา
   ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
   ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
   ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา
   ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยน าความในข้อ 11 
   มาใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ 11 (2)  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี
   กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวัน   
   เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ประธานสภาฯ  จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2563  และ
   ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  
   ต่อไป    
   -  โดยให้เสนอว่าควรมีการประชุมจ านวนกี่สมัย  ประชุมระยะเวลาของแต่ละสมัย  และ 
   ก าหนดวันเริ่มต้นของแต่ละสมัย  ประจ าปี 2563  
สมาชิกสภาเทศบาล -  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
นายชูชัช ทองแกม 2563  ควรมีสมัยตามท่ีเคยปฏิบัติมาและสมัยแรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์  สมัยที่ 2 ช่วงเดือน 
   มิถุนายน  สมัยที่ 3 ช่วงเดือนสิงหาคม  สมัยที่ 4 ช่วงเดือน  ธันวาคม  โดยมีก าหนด 
   ระยะเวลา  30  วัน  ตามที่เคยปฏิบัติมาเช่นทุกปี  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   2564  สมัยแรกขอก าหนดเปน็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ 
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มติที่ประชุม  -  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัย 
   สามัญประจ าปี 2564  สมัยแรก ดังนี้ 
    
   -  สมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี 2563 มีก าหนด 30 วันนับแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
      2563  
   - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่ 1–30 มิถุนายน 2563  
   -  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่ 1-30 สิงหาคม 2563 
   - สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563  
   -  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนด  30  วัน  ตั้งแต่   
   1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2564   

   มีสมาชิกสภาเทศบาล     ยกมือรับรอง  11  เสียง 
      ไม่รับรอง        0  เสียง 
      งดออกเสียง     0  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนฯ  
ผอ.กองคลัง  1.รายงานรายรับ รายจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31  มกราคม 2563 ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นางสุจิตรา ฮามวงศ์ รายรับ  19,930,694.53  บาท 

รายจ่าย  13,441,796.56  บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายกเทศมนตรี  - การข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ตอนนี้กองช่างก าลังด าเนินการตามแผนงาน 
   ที่ได้ก าหนดไว้   
นายมงคล  มีลา  โดยจะให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอแนะและสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์  เทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   ส าหรับก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  หากมีการก าหนดวัน เวลาได้แล้ว  จะได้แจ้งเป็น 
   หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลต่อไป  ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                       (ลงชื่อ) จ.อ. ไพรัตน์   เหมพลชม   ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
       (ไพรัตน์   เหมพลชม) 

    รองปลัดเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
     เลขานุการสภาฯ 
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  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   
 
 

 (ลงชื่อ) หนูเนียม  ประทุมวงษ์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม     (ลงชื่อ)  บุญเตียง  ทองแถม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์)                                        (นายบุญเตียง  ทองแถม) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                                คณะกรรมการสภาฯ   
   

(ลงชื่อ) ศุภจิต  เคยสนิท   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม       (ลงชื่อ) อนุพงษ ์ วงษ์จันทร์   ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
       (นายศุภจิต  เคยสนิท)                                          (นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์) 
       คณะกรรมการสภาฯ                                         ประธานสภาเทศบาลกลางใหญ่ 
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     การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1/2563     
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
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