- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 26 มกรำคม 2564
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
มานัส ตายศ
ถวิล อยู่นุช
ล้าพวน หลวงเรื่อง
อ้านวย ทาระสุข
ธนวิทย์ พุ่มจีน
สมจิตร หลวงปันตัน
เสน่ห์ ถาปาด
บุญเกิด ฟันอ้น
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายมานัส ตายศ
2
นายถวิล อยู่นุช
3
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
4
นายอ้านวย ทาระสุข
5
นายธนวิทย์ พุ่มจีน
6
นางสมจิตร หลวงปันตัน
7
นายเสน่ห์ ถาปาด
8
นายบุญเกิด ฟันอ้น
9
นายธราธร ใจกล้า
10 นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์

ตำแหน่ง
ประธานประชาคม หมู่ 4
ประธานประชาคม หมู่ 1
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
ครู กศน.ต้าบลถ้าฉลอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 แล้ว
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอ
เชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้ว กลับมา ณ ที่ นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริ ห ารส่ว นต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมถึ งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 และมติที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี
พ.ศ.2564 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญวันที่ 15 มกราคม 2564 มีก้าหนดระยะเวลา
๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.
2564
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติทุกท่าน
ครับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564 มีวาระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด้าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 33 แล้วและที่ประชุมมีมติ ไม่แก้ไขข้อความหรือถ้อยค้าใดๆในรายงาน
การประชุมดังกล่าว ผมจึงขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือครับ

ประธานสภาฯ

๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก้าหนดว่า”การก้าหนด
จ้านวนสมัย ประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนัน ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี” ครับ
2. พระราชบั ญญัติ ส ภาต้าบลและองค์การบริห ารส่ ว นต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคแรก ก้าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะ
ก้าหนด แต่ต้ องไม่เ กิน สี่ ส มัย วัน เริ่ มสมัยประชุม สามัญประจ้า ปีใ ห้ ส ภาองค์ การ
บริหารส่วนต้าบล ก้าหนด”
- มาตรา 53 วรรคท้ายก้าหนดว่า ”สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้ก้าหนดไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ้าเภอ”
ผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ.2564
จ้านวนกี่สมัยและวันเริ่มต้นสมัยประชุม ระยะเวลาประชุมครับ
ผมขอเสนอให้ก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี จ้านวน 4 สมัย ดังนีครับ
- สมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี 2564 สมัยที่ 1 วันเริ่ มต้นประชุมวันที่ 15 มกราคม
2564 มีก้าหนด 15 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจ้าปี 2564 สมัยที่ 2 วันเริ่มต้นประชุมวันที่ 19 เมษายน
2564 มีก้าหนด 15 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจ้าปี 2564 สมัยที่ 3 วันเริ่มต้นประชุมวันที่ 10 สิงหาคม
2564 มีก้าหนด 15 วัน
- สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ้ า ปี 2564 สมั ย ที่ 4 วั น เริ่ ม ต้ น ประชุ ม วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2564 มีก้าหนด 15 วัน
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออื่น
ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ
ให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ป ระชุมมีมติเห็ นชอบตามที่เสนอ เป็นเอกฉันท์ 6 เสี ยง งดออกเสี ยง 1 เสี ยง
(ประธาน)

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๔
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภา

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

๕.๒ การก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป (พ.ศ.2565)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ก้าหนดว่า”วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุ มสามัญประจ้าปีสมัย
แรกของแต่ละปี”
ผมขอปรึ กษาที่ประชุมครับว่าจะก้าหนดวันเริ่ม สมัยประชุม สามัญประจ้าปีของปี
ถัดไป คือ ปี พ.ศ.2565 เป็นวันที่เท่าไรครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอผมขอเสนอเป็น
วันที่ 17 มกราคม 2565 มีก้าหนดระยะเวลา 15 วันครับ ท่านใดมีข้อเสนออื่นอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธาน)
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวนเงินรวม 304,800 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า”การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมผมจะขอมติเป็นครังละรายการนะครับ
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 4 รายการ เป็นเงิน 132,800.- บาท
1.1 ค่าจัดซือเครื่องพ่นยาชนิดตังพืน แบบใช้แรงดันของเหลว จ้านวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 20,000.- บาท รวมเป็นเงิน 40,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2. ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่้ากว่า 3.5 แรงม้า
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 40,0๐๐.บาท
ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
1.2 ค่าจัดซือเครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ จ้านวน 5 เครื่อง ๆละ 4,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ขนาดความจุ 20 ลิตร
2. พ่นได้ไกล 6.0 เมตร
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3. มีสวิทซ์เปิดปิดและสามารถปรับแรงดันได้
4. มีระบบตัดอัตโนมัติ
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 20,000.บาท
ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสี ยง 1 เสียง
(ประธาน)
1.3 ค่าจัดซือเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
จ้านวน 4 เครื่อง ๆละ 9,300.- บาท รวมเป็นเงิน 37,200.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1. สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
(1) เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด
(4) ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดเงิ น เดื อ น(ฝ่ า ยประจ้ า )
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 37,200.- บาท
ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
1.4 ค่าจัดซือเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
จ้านวน 2 เครื่อง ๆละ 17,800.- บาท รวมเป็นเงิน 35,600.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1. สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
(1) เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด
(4) ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดเงิ น เดื อ น(ฝ่ า ยประจ้ า )
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 35,600.- บาท
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ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
2. ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
2.1 ค่ า จั ดซื อถั งเก็ บ น้า แบบพลาสติ ก ขนาด 1,000 ลิ ตร จ้ านวน 2 ถั ง ๆละ
5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
- ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 10,0๐๐.บาท
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1
เสียง (ประธาน)
2.2 ค่าจัดซือถังเก็บน้าแบบพลาสติก ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จ้านวน 6 ถัง ๆละ
21,500.- บาท รวมเป็นเงิน 129,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
- ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ้า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 129,000.- บาท
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสี ยง 1 เสียง
(ประธาน)
2.3 ค่าจัดซือโต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จ้านวน 1 ตัว เป็นเงิน
5,000.- บาท
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองการศึกษาฯ แผนงาน
การศาสนาวั ฒ นธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนัน ทนาการ งบด้าเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้าบลถ้าฉลอง เป็นเงิน
5,000.- บาท
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าวโปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสี ยง 1 เสียง
(ประธาน)
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2.4 ค่าจัดซือเก้าอีส้านักงานแบบล้อเลื่อน จ้านวน 3 ตัว ๆละ 2,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 6,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
- เก้าอีส้านักงานแบบล้อเลื่อนสามารถปรับสูง -ต่้า ได้ด้วยระบบ GAS LIFT
สามารถรั บ น้ าหนัก คนนั่งได้ 120 กิโ ลกรัม ขาเหล็ กเก้ าอี 5 แฉก ชุบโครเมีย ม
อย่างดี มีท้าวแขน ท้าจากพลาสติกฉีดขึนรูป
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองการศึกษาฯ แผนงาน
การศาสนาวั ฒ นธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนัน ทนาการ งบด้าเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้าบลถ้าฉลอง เป็นเงิน
6,000.- บาท
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสี ยง 1 เสียง
(ประธาน)
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,000 บาท
3.1 ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จ้านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
– มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ้านวน 1
หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้ อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานกองการศึกษาฯ แผนงาน
การศาสนาวั ฒ นธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนัน ทนาการ งบด้าเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้าบลถ้าฉลอง เป็นเงิน
22,000.- บาท
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสี ยง 1 เสียง
(ประธาน)
5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวนเงิน 94,000 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก้าหนดว่า”การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมผมจะขอมติเป็นครังละรายการนะครับ
๑. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ้านวน 1
รายการ เป็นเงิน 94,000.- บาท
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่
ที่ 4 บ้านต้นต้อง เป็นเงิน 94,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 เมตร ความยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง
เป็นเงิน 94,000.- บาท
ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.5 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
จ้านวน 3 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 ก้าหนดว่า ”
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ้านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537
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2. พระราชบั ญญัติส ภาต้าบลและองค์การบริห ารส่ ว นต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (1) ก้าหนว่า “สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.1 โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 2
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จุด
หน้ า โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยฉลอง หมู่ ที่ 2 จ้ า นวน 1 ชุ ด ปี ง บประมาณ 2563
งบประมาณ 250,000 บาท
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จุด
หน้ า โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยฉลอง หมู่ ที่ 2 จ้ า นวน 1 ชุ ด ปี ง บประมาณ 256 4
งบประมาณ 300,000 บาท
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
1.2 โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จุด
บริ เวณบ้ านนายสมจิตร รอดทัพ หมู่ที่ 1 จ้านวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 300,000 บาท
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพร้อมติดตังระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จุด
บริ เวณบ้ านนายสมจิตร รอดทัพ หมู่ที่ 1 จ้านวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 190,000 บาท
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็น สมควรให้
ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตามทีเ่ สนอ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
2. ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซือเครื่องสูบน้าแบบซัมเมอร์ส
ข้อความเดิม
จัดซือเครื่องสูบน้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า แรงดันไฟฟ้า 380 V ขนาดท่อส่ง
น้าไม่น้อยกว่า 2 นิว ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/นาที จ้านวน 2 เครื่อง
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องสูบน้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส ขนาดท่อ
ส่งน้าไม่น้อยกว่า 2 นิว ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที จ้านวน 2 เครื่อง
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มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 12.05 น. แล้ว ผมจะขอพักการประชุม ช่วงเช้านีไว้ก่อน
นะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายเริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ ผมขอ
พักการประชุมครับ
พักประชุมเวลา 12.06 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯ แล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรี ย นท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุมสภาฯแล้ ว และสมาชิกสภาฯ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ประธานสภาฯ
5.6 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
จ้านวน 1 รายการ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 ก้าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชีแจงงบประมาณ
รายจ่ า ยในงบลงทุ นที่ ท้ า ให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ยนหรื อ เปลี่ ย นแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคท้าย ก้าหนดว่า “กรณีมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
1. โครงการจัดซือเครื่องสูบน้าแบบซัมเมอร์ส (งบประมาณ ปีพ.ศ. 2564)
ข้อความเดิม
จัดซือเครื่องสูบน้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง จ้านวนเงิน 38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1. ขนาดท่อส่ง 2 นิว
2. สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อนาที
(เป็นราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
แผนงานพาณิ ช ย์ 00330 งานกิ จ การประปา 00332 กองช่ า ง 541000
(410400)
ข้อความใหม่
- เพื่อเป็นค่าจัดซือปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 1 เครื่อง จ้านวน
เงิน 38,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

นายธนวิทย์ พุ่มจีน
ครู รร.บ้านห้วยฉลอง

คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว
2. สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที
(เป็นราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
แผนงานพาณิ ช ย์ 00330 งานกิ จ การประปา 00332 กองช่ า ง 541000
(410400)
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชีแจง
งบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
เรื่องอื่น ๆ
ในวาระนีหากท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญแจ้งได้ครับ
1. ผมขอขอบคุ ณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ กรุณาอนุมัติและเห็ นชอบให้ ผ ม
ด้าเนินการตามที่เสนอครับ
2. ผมขอฝากประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการท้ า แนวกั น ไฟเพื่ อ ป้ อ งกั น ไฟป่ า เข้ า พื นที่
การเกษตรและถ้าท้าแนวกันไฟก็จะสามารถน้ารถยนต์เข้าไปใกล้พืนที่ที่เกิดไฟป่า
ปัญหาที่พบคือรถเข้าไม่ถึงที่เกิดเหตุ
1. โรงเรียนบ้านห้วยฉลองต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ให้การสนับสนุนช่างโยธา
ร่วมเป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านห้วยฉลองครับ
2. โรงเรียนบ้านห้วยฉลองจะมีผู้อ้านวยการท่านใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วครับ
1. ผมขอเสนอโครงการปรับปรุงประปาหมู่ 4 ขอให้ด้าเนินการเป็นการเร่งด่วน

นายมานัส ตายศ
ประธานประชาคมหมู่4
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง 1. ดิฉันขอเสนอให้ปรับปรุงระบบกรองน้าประปาหมู่ที่ 4 ค่ะ
ส.อบต.หมู่ 4
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี 1. ผมได้รับการประสานงานจากโครงการชลประทานเขื่อนผาจุกว่าจะเข้าด้าเนินการ
ส.อบต.หมู่ 1
วางท่อผันน้าจากแม่น้าน่านไปต้าบลน้าพีจะเข้าด้าเนิน การต่อในพืนที่หมู่ที่ 4 บ้าน
ต้นต้อง ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่
๑ ประจ้ า ปี พ.ศ.2564 ได้ ด้ า เนิ น การมาถึ ง ระยะเวลาอั น สมควรแล้ ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้า บลถ้ าฉลอง ท่ า นสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ าบลถ้ า ฉลองทุ กท่ า นและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือท้าให้ การประชุมในวันนีด้าเนินการไป
ด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

๑๒

(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

