- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 28 สิงหำคม 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๓
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง

หมำยเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นางพนาวัล คุ้มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 4 ลากิจ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายมานัส ตายศ
2
นายเทอดไทย โพธิ์ใจ
3
นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย
4
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
5
นายบุญเกิด ฟันอ้น
6
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
7
นายธราธร ใจกล้า

ตำแหน่ง
ประธานประชาคม หมู่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

ลำยมือชื่อ
มานัส ตายศ
เทอดไทย โพธิ์ใจ
ทัศนีย์ ปราบสมรชัย
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
บุญเกิด ฟันอ้น
ล้าพวน หลวงเรื่อง
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
วันนีนางพนาวัล คุ้มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 4
ขอลากิจ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วันนีจึงไม่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ครับ
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี เนื่องจากเลขานุการสภาฯยังมิได้ เสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓3 ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง วาระที่ ๒ (ขันแปรญัตติ)
ขอให้เลขานุการสภาฯชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ก้าหนดว่า ” ในการพิจารณาร่าง
ข้อบั ญญั ติว าระที่ส องให้ ป รึกษาเรียงตามล้ าดับข้ อเฉพาะที่มี การแปรญัต ติห รือ ที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติหรือเห็ นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติของเปลี่ยนแปลงนันอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส้าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ไ ด้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึนอีก ใน
กรณีที่มีมติส่ งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่ าวแล้ วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนันๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึนในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด้าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นัน
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนันให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่ส องให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านัน”

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๓
ประธานสภาฯ

ขอเชิ ญคณะกรรมการแปรญัตติชี แจงรายงานการแปรญัต ติฯตามที่ส ภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง ได้ ม อบหมายให้ พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครังที่ผ่านมา
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2562 โดยที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ
ในวันที่ 16 , 19 และ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุ ม สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง และคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้
ก้ า หนดนั ด ประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ใ นวั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2562 เวลา
08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง นั น ปรากฏว่าไม่มี
ท่านสมาชิกฯท่านใดและผู้บริหารยื่นค้าขอแปรญัตติ ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ท่านใดขอสงวนความเห็นหรือสงวนค้าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ครับ
ประธานสภาฯ
ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชีแจงมานัน ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
คงทราบบ้ างแล้ ว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ ส่ งให้ ท่า น
สมาชิกสภาฯทุกท่านก่อนล่วงหน้าแล้ว เมื่อไม่มีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท่ านใดและ
คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดยื่นค้าขอแปรญัตติไม่มีการขอสงวนความเห็น ไม่มีการ
ขอสงวนค้า แปรญั ต ติ ผมก็จ ะขอมติที่ ป ระชุม หากท่ านใดเห็ น ชอบร่ างข้อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองตามร่างเดิม โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
๔.๒ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ในวาระที่ ๓ (ขันลงมติ)
ประธานสภาฯ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้ อ 52 ก้ า หนดว่ า การพิ จ ารณาร่ า ง
ข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ
ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยก
มือขึนครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
สรุ ป ว่ า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลองเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้

๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
พักกลางวัน
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้านวน 1 รายการ งบประมาณ 244,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท
หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า งบประมาณ 244,000.- บาท
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้า งสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกลือ ซอยบ้านนายอานนท์
กลมพุก งบประมาณ 244,000.- บาท
ขอให้เลขานุการสภาฯชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ย นหรือ โอนไปตังจ่า ยเป็น รายการใหม่ ให้ เป็ นอ้า นาจอนุมั ติข องสภา
ท้องถิ่น
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุมครับ
หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
ผมจะขอพักการประชุมสภาฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงนะครับ เราจะมาประชุมกันต่อใน
เวลา 13.00 น. ครับ ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดเวลาประชุมแล้วและสมาชิกสภาฯได้มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมต่อไปครับ
เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อเพื่อพิจารณาใน
ระเบียบวาระต่อไป
5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่ าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 7 รายการ งบประมาณรวม 2,002,390.บาท
1. ค่าติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ จุดที่ 1 , 2 หมู่ 3,
4 งบประมาณ 458,390.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกลือ
ซอยบ้านนายจ้าลอง ศรีวิจิตร งบประมาณ 484,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางซอยเข้าห้วยหลง หมู่ที่ 2
บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 382,000.- บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ทางซอยป่าช้าเก่า หมู่ที่ 1
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 247,000.- บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอยสระใหญ่ หมู่ที่ 1
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 175,000.- บาท
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 244,000.- บาท
7.ติดตังมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ
12,000.- บาท
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
ก้าหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี
ผูกพันแต่มีความจ้าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนันต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินตามรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 1 รายการ งบประมาณ 250,000.- บาท
1. โครงการต่ อ เติ ม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 2 บ้ า นห้ ว ยฉลอง
งบประมาณ 250,000.-บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคสอง
“กรณีเมื่อสินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด้าเนินการก่อหนีผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิ กจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น”
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควร
อนุมัติให้กันเงินรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
เรื่องอื่น ๆ
ผมขอขอบคุ ณ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครับ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุมนะครับ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๒
ประจ้าปี พ.ศ.2562 นีได้ด้าเนินการมาถึงเวลาอัน สมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ
ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
ถ้าฉลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้
ให้ความร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยและ
ในโอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

๖

ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง

