- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

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

๑
๒
๓
๔
๔

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

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
ภูมิ ต๊ะพรมมิน
มานพ เพชรศรีโชติ

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายภูมิ ต๊ะพรมมิน
2
นายมานพ เพชรศรีโชติ
น.ส.วิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ
3
4
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
5
นายเสน่ห์ ถาปาด
6
นายอ้านวย ทาระสุข
7
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
8
นายบุญเกิด ฟันอ้น
9
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
10 นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย
11 นางสมจิตร หลวงปันตัน
12 นายมานัส ตายศ
13 นายธราธร ใจกล้า

ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ผอ.ร.พส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง
ครู กศน.ต้าบลถ้าฉลอง
ประธานประชาคม หมู่ 4
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง

วิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ

ภุมรินทร์ จันทะคุณ
เสน่ห์ ถาปาด
อ้านวย ทาระสุข
ล้าพวน หลวงเรื่อง
บุญเกิด ฟันอ้น
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
ทัศนีย์ ปราบสมรชัย
สมจิตร หลวงปันตัน
มานัส ตายศ
ธราธร ใจกล้า

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.05 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม
ครับ
เลขานุการสภาฯ
เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ บั ด นี สมาชิ ก สภาฯ มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว และถึ ง
ก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด้าเนินการจุด
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาฯขึนท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้ว กลับมา ณ ที่ นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าป พ.ศ.2563
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริ ห ารส่ว นต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมถึ งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 และมติที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าป พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าป
พ.ศ.2563 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีก้าหนดระยะเวลา
๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.
2563
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต้ าบล ท่านรองนายกองค์การบริห ารส่ ว นต้าบล
ถ้าฉลอง ท่า นผู้ อ้า นวยการโรงเรีย นบ้ านห้ ว ยฉลอง เจ้ าหน้า ที่ป่ าไม้ เจ้ าหน้า ที่
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล ถ้าฉลองทุกท่านและผู้มีเกียรติที่เคารพ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าป พ.ศ.2563 ในวันศุกร์
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีวาระการประชุมปรากฏตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิ ด ประชุ ม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เนื่ อ งจากรายงานการประชุ ม ครั งที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามระเบียบฯ ข้อ 34 จึงยังไม่มีการรับรอง
รายงานการประชุมครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติการก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าป พ.ศ.2563 ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปของแต่ละสมัยในป พ.ศ. 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชีแจงข้อระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ทุ ก ท่ า น ค รั บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก้าหนดว่า”การก้าหนดจ้านวน
สมัย ประชุม สามั ญประจ้ าป ระยะเวลาและวั นเริ่มต้ นประชุ มสมัยประชุมสามั ญ
ประจ้าปของแต่ละสมัยในปนัน ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ้าปสมัยแรกของแต่ละป” ครับ
ผมขอให้ทุกท่านได้หารือกันว่าในป พ.ศ.2563 จะก้าหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมแต่ละสมัยเป็นวันที่เท่าไรครับ
ผมขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมชุมสามัญ ประจ้าป พ.ศ.2563 เพิ่มอีกจ้านวน 3
สมัย รวมเป็น 4 สมัย
- สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 วั น เริ่ ม ต้น ประชุ ม วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 มี
ก้าหนด ระยะเวลา ๑๕ วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 วันเริ่มต้นประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2563 มีก้าหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน
- สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 4 วั น เริ่ มต้ น ประชุม วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2563 มี
ก้าหนด ระยะเวลา ๑๕ วัน
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผม
ขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ก้าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ้าป พ.ศ.2563 ดังนี
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 วันเริ่มต้นประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีก้าหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน
- สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 วั น เริ่ ม ต้น ประชุ ม วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 มี
ก้าหนด ระยะเวลา ๑๕ วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 วันเริ่มต้นประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2563 มีก้าหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน
- สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 4 วั น เริ่ มต้ น ประชุม วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2563 มี
ก้าหนด ระยะเวลา ๑๕ วัน
๕.๒ ก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าป
พ.ศ.2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
ส.อบต. หมู่ 1

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

๔
เลขานุการสภาฯ

เรี ย นท่ า นประธ านสภาฯและท่ า นสมาชิ ก สภาฯทุ ก ท่ า นครั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ก้าหนดว่า”วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ้าปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปสมัยแรก
ของปถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุ มสามัญประจ้าปสมัยแรก
ของแต่ละป” ครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทุกท่านได้หารือกันว่าจะก้าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมและระยะเวลาสมัย
ประชุมสามัญประจ้าป พ.ศ.2564 ครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอก้าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมชุมสามัญ ประจ้าป พ.ศ.2564 เป็นวันที่
ส.อบต. หมู่ 1
15 มกราคม 2564 มีระยะเวลา 15 วัน ครับ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว หากมี
ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งจะได้มาปรึกษาหารือกันแก้ไขครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ ผม
ขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็น สมควรก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าป สมัย
ที่ 1 ประจ้าป พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 15 มกราคม 2564 มีก้าหนดระยะเวลา 15
วัน โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครังที่ 2 พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ก้าหนดว่า
“เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการตามขันตอนดังนี
(1) คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดท้ าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นจั ดท้ าร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เพิ่มเติมส้าหรับองค์การบริห ารส่วนต้าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ด้วย
ประธานสภาฯ
มีส มาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ แผนงานและ
โครงการที่เพิ่มเติมตามเอกสารที่แจกให้ ทุกท่านได้พิจารณาล่ ว งหน้าแล้ ว หากมี
สมาชิกสภาฯท่านได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ
ประธานสภาฯ
ถ้า ไม่ มีท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติม ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม นะครั บ ผมขอมติ ที่
ประชุมนะครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็น ควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองห้าป (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครังที่ 2
พ.ศ.2563 โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 12.00 น. แล้ว ผมจะขอพักการประชุมไว้ก่อนนะครับ เรา
จะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายเริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ
พักกลางวันเวลา 12.00 น.

๕
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
ส.อบต. หมู่ 1
นายก อบต.ถ้าฉลอง

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เรี ย นท่านประธานสภาฯ บัดนี ได้ ถึงก้าหนดนัดประชุมสภาฯในช่วงบ่ายแล้ ว และ
สมาชิ กสภาฯ ได้ มาครบองค์ ประชุ มแล้ ว ขอเรีย นเชิญ ท่า นท้ าหน้า ที่ด้ าเนิน การ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
เข้าสู่ระเบียบสารการประชุมครับ
เรื่องอื่น ๆ
ในวาระนีหากท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ขอเชิญแจ้งได้ครับ
1. ผมขอสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ กรณีโครงการ
ก่อสร้างที่ตังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ
พ.ศ.2563 หากอยู่ในเขตป่าไม้ สามารถโอนงบประมาณไปท้าโครงการอื่นได้หรือไม่
ครับ
สามารถโอนงบประมาณได้ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ครับ
สถานการณ์ภัยแล้ง หมู่ 2 ยังพอมีน้าใช้ หมู่อื่นมีปัญหาภัยแล้งหรือไม่คะ
ผมขอเสนอให้ท้าประปาภูเขา เพื่อความสะดวกในการใช้น้าประปาครับ

ผอ.รร.บ้านห้วยฉลอง
นายมานัส ตายศ
ประธานประชาคม หมู่4
น.ส.วิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนา 1. ประปาภูเขาบริเวณห้วยโป่งค่าในเขตอุทยานฯ พืนที่ไม่เอืออ้านวย น้ามีน้อย
และน้าไม่ไหล ไม่คุ้มค่าในการท้าประปาภูเขาคะ
2. การท้าโครงการในเขตอุทยานฯ ด้าเนินการได้โดยการท้าโครงการร่วมกับอุทยาน
โดย อบต. เป็นเจ้าของงบประมาณ อุทยานเป็นผู้ด้าเนินการ
3. การจัดท้าโครงการในพืนที่เตรียมผนวกอุทยานฯ ไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากยัง
ด้าเนินการผนวกไม่เสร็จสิน
4. อุท ยานมี ร ถบรรทุก น้ า 2 คัน ถ้า มี ปั ญหาวิก ฤตสามารถขอรั บ การสนับ สนุ น
รถบรรทุกน้าได้ อีกคันเป็นคนเล็กใช้ส้าหรับดับเพลิง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
1. ผมได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้าจากทหารมาช่วยส่งน้าในพืนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง จ้านวน 1 คัน เนื่องจากรถบรรทุกน้าของ อบต.
ส่งน้าไม่ทัน
2. ปัญหาการเติมน้าที่ อบต.ผาเลือด มีรถมารอคิวเติมน้าหลายคันท้าให้เสียเวลารอ
นานครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่
๑ ประจ้าป พ.ศ.2563 ได้ด้าเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ
ท่า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
ถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุก ท่า น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อท้ าให้ การประชุม ในวั น นีด้ าเนิ น ไปด้ว ยดี ณ โอกาสนี
กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

๖
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

