รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
---------------------------------ผู้มาประชุม จานวน 23 คน
1. นายไกรสร นาอ้น
2. นายชัยนาท แก้วมา
3. นายโพยม ประดับวงษ์
4. นายถาวร แมขุนทด
5. นางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง
6. นายมนัส หลาบุรี
7. นายสมคิด จาเริญใจ
8. นายดี มอญจัตุรัส
9. นายสมบูรณ์ คาจัตุรัส
10. นางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม
11. นายสมพงษ์ ใจชอบงาม
12. นายวันนา นิยมพร
13. นายสมหมาย รินสันเทียะ
14. นายสมาน มหาขาม
15. นายเจริญ แก้วสุรินทร์
16. นายสมคิด อ่อนวงษ์
17. นางราไพ เกลี้ยงช่วย
18. นายจานงค์ สอนอินทร์
19. นายสมชาย สงสันเทียะ
20. นายสันชัย แสนคร้อ
21. นางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ
22. นายสรายุทธ ทองแม้น
23. นายอดิศักดิ์ ศรีตระการ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 12
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ

ผู้ไม่มาประชุม –
1. นายทองจันทร์ บุญวาส

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ หมู่ที่ 9

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพล เหล็กมา
2. นายสมพิศ เขตจัตุรัส
3. นายบุรินทร์ศักย์ พิพิธกุล
4. นายนพดล มอญจัตุรัส
5. นายวีระ สิงห์ใหม่
6. นางสาวศิริพร อยู่สาราญ
7. นางสาวปรียานุช เหล็กมา
เริ่มประชุมเวลา
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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

09.00 น.

เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์ ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร นาอ้น
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

ข้อกฎหมาย

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
มีสมาชิกสภาฯ ลา จานวน 1 คน ได้แก่ 1. นายทองจันทร์ บุญวาส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่
9 บ้านซับสมบูรณ์
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕62 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2562 ที่ได้ถ่ายสาเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ
ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
กระทู้ถาม
(ไม่มี)
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
/ข้อ 50 ...

-3ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ประธานสภาฯ

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ เป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ
คาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
นายถาวร แมขุนทด เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานคณะกรรมการ ท่ากูบ ได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติให้ คณะกรรมการพิจารณาร่าง
แปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และให้ส่ งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น บัดนี้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ ด าเนิ น การประชุ ม พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมี
มติ เสี ย ง ข้ า งมาก 3 เสี ย ง ให้ ค งร่ า งเดิ ม โดยไม่ มี ก ารแก้ ไข จึ งถื อ ว่ า ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ผ่ านการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใด ขอพิจารณาเพิ่มเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากสมาชิกเห็นชอบให้
ผ่านวาระที่ 2 ให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่าน
วาระที่ 2 ด้วยคะแนน เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
/ประธานสภาฯ...

-4ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกไหมครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 วาระที่สาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่
- ขั้น ตอนการลงมติเห็ นชอบร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
สภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการ ต่อไป

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย
เว้น แต่ ที่ ป ระชุม สภาท้ อ งถิ่ น จะได้ล งมติ ให้ มีก ารอภิ ป รายถ้ามี เหตุ อัน สมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ

ดังนั้นผม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรื อไม่ ถ้าท่ านสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่วนตาบลท่ากูบ เห็ นชอบขอให้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วน
ตาบลท่ากูบยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ด้วยคะแนน
เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วต้องนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอท่านนายอาเภอซับใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบมีความจาเป็นที่จะขอโอนงบประมาณเพิ่ม เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารครับ ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ากูบ ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการ
จัดซื้อเครื่องเสียง แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อได้ และมีงบประมาณบาง
รายการสามารถโอนลดมาเพิ่มจ่ายได้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนลด – เพิ่ม เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 100,000 บาท

ประธานสภาฯ
หัวหน้าสานักปลัด

/ตามระเบียบ...

-5ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ27การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น รายละเอียดการโนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
รายการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
งบประมาณตั้งไว้ จานวน 539,160.-บาท ขณะนี้คงเหลือ163,128.58.-บาท
โอนลด
จานวน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
63,128.58.-บาท
รวมโอนลด 1 รายการเป็นเงินจานวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภท เครื่องเสียง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง
ในห้องประชุม ไมค์ประธาน 1 ตัว ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 14 ตัว ชุดควบคุมไฟ
เพาว์เวอร์มิค 1 ตัว ลาโพง 8” นิ้ว 1 คู่สายลาโพง จานวน 25 เส้น ตู้แส็คใส่อุปกรณ์
1 ใบ ปลั๊กไฟ 8 CH 1 ตัว อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด รวมทั้งหมด 84,423 บาท
ภายนอก มิค 8 DLFX 1 ตัว อิคิว 215 1 ตัว คอสโอเวอร์ 2 ทาง 1 ตัวเพาเวอร์ขับ
เบส 10000 Q FP 1 ตัว เพาเวอร์ขับกลาง-แหลม 4000 QFP 1 ตัว ลาโพงกลางแหลม DHK 15 1 คู่ ลาโพงเบส 18 “DHK 18 1 คู่ไมค์ลอย MBA 24 E 1 ชุด
สายสัญญาณ 4 คู่แล็คใส่อุปกรณ์ 12 u 3 ฝา 1 ใบแล็คไฟ 1 ตัวสายลาโพง 4 เส้น
ขาตั้งลาโพง 1 คู่
รวมทั้งหมด 92,801.10 บาท รวมทั้ง 2 ชุด คือชุดเครื่องเสียงภายนอกและภายใน
ห้องประชุม เป็นเงินทั้งสิ้น 177,225 บาท
/ในห้องประชุม...

-6ในห้องประชุม ไมค์ประธาน 1 ตัว ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 14 ตัว ชุดควบคุมไฟ
เพาว์เวอร์มิค 1 ตัว ลาโพง 8” นิ้ว 1 คู่สายลาโพง จานวน 25 เส้น ตู้แส็คใส่อุปกรณ์
1 ใบ ปลั๊กไฟ 8 CH 1 ตัว อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด รวมทั้งหมด 84,423 บาท
ภายนอก มิค 8 DLFX 1 ตัว อิคิว 215 1 ตัว คอสโอเวอร์ 2 ทาง 1 ตัวเพาเวอร์ขับ
เบส 10000 Q FP 1 ตัว เพาเวอร์ขับกลาง-แหลม 4000 QFP 1 ตัว ลาโพงกลางแหลม DHK 15 1 คู่ ลาโพงเบส 18 “DHK 18 1 คู่ไมค์ลอย MBA 24 E 1 ชุด
สายสัญญาณ 4 คู่แล็คใส่อุปกรณ์ 12 u 3 ฝา 1 ใบแล็คไฟ 1 ตัวสายลาโพง 4 เส้น
ขาตั้งลาโพง 1 คู่ รวมทั้งหมด 92,801.10 บาท
รวมทั้ง 2 ชุด คือชุดเครื่องเสียงภายนอกและภายในห้องประชุม เป็นเงินทั้งสิ้น
177,225 บาท
งบประมาณตั้งไว้ จานวน 80,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 80,000.-บาท
โอนเพิ่ม
จานวน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
180,000-บาท
รวมโอนเพิ่ม 1 รายการเป็นเงินจานวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเงินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในครั้งนี้

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณใน
ครั้งนี้

ประธานสภาฯ

เมื่อ ไม่มี ส มาชิก ท่ านใดอภิ ป รายหรือ สอบถามเกี่ย วกับ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น เงิน จานวน 100,000 บาท ตามที่ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
5.2 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประธานสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 24
/จึงขอประกาศ...

-7จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ากูบ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่ประชุม

รับทราบ
5.3 การคัดเลือกตัวแทน สมาชิก อบต.ท่ากูบ เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ

ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

น.ส.ศิริพร อยู่สาราญ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว
ศิริพร อยู่สาราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากวันที่ 2 ธันวาคม ๒562 คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระ และ
การคัดเลือกตัวแทนครั้งนี้จะมีวาระ 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ประธานสภาฯ

ครับ ขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯ พิ จารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. เพื่อเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ จานวน ๓ ท่าน ( ตามคาสั่ง 462/2561 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 หมดวาระ 2 ธันวาคม 2562 )
คณะกรรมการชุดเดิมรายชื่อดังนี้
๑. นางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง สมาชิก อบต. ม. 2
๒. นายสมคิด จาเริงใจ สมาชิก อบต. ม.3
๓. นายถาวร แมขุนทด สมาชิก อบต. ม. 1
คณะกรรมการชุดใหม่ ขอให้เสนอรายชื่อครับ
ให้คงคณะกรรมการชุดเดิม
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต.เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ จานวน 3 ท่าน ( ตามคาสั่ง 463/2561 ลงวันที่ 7
ธันวาคม 2561 หมดวาระ 2 ธันวาคม 2562 )
คณะกรรมการชุดเดิมรายชื่อดังนี้
๑. นายชัยนาถ แก้วมา สมาชิก อบบต.ม.8
๒. นายดี มอญจัตุรัส สมาชิก อบต. ม.4
๓. นายวันนา นิยมพร สมาชิก อบต. ม.6
คณะกรรมการชุดใหม่ ขอให้เสนอรายชื่อครับ
ให้คงคณะกรรมการชุดเดิม
สรุปการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ ให้คง
ใช้คณะกรรมการชุดเดิมไว้นะครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

/ระเบียบวาระที่ 6

-8ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายก

เรื่องอื่นๆ
มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในวาระ
อื่นๆกระผมก็มีเรื่องจะแจ้งผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านให้สภาทราบดังนี้
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติ
งบประมาณในการก่อสร้างบ้านมา 4 หลัง ประกอบด้วย ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.9
ในส่วนของการดาเนินเนินการก็ขอให้ทางผู้นา สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยเหลือในการ
ก่อสร้างด้วยครับ
2. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายนางกรวย ชัยมีแรง ม.3 ก็ได้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ก็ถือว่าลาบาก สมควรได้รับการช่วยเหลือครับ
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบก็จะเข้าช่วยเหลือต่อไปครับ
3. การจัดซื้อเสาธงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ก็
ดาเนินการเสร็จเรียบแล้วครับ
4. แผนป้องกันภัยแล้ง ซึ่ง ณ ตอนนี้ อาเภอซับใหญ่เราได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งทั้ง
อาเภอแล้วครับ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบก็ได้ออกบริการประชาชนที่
เดือดร้อนเรื่องน้าอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องระบบประปา ก็ขอฝาก
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ให้รับเรื่องจากชาวบ้านและทาเป็นหนังสือเข้า
มาที่ อบต. เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
กูบก็ได้ทาการสูบน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยส้มป่อย เพื่อเติมน้าเข้าระบบประปาให้กับ
ม.1 ม.7 ม.6 และ ม.2 ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้สักระยะหนึ่ง
ครับ ถ้าไม่เพียงพอคงต้องมีการเจาะบ่อบาดาลครับ
5. เรื่องสุดท้ายครับ งบประมาณผู้ด้อยโอกาส จากสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จานวน 15 ราย ๆ ละ 2,000 บาท อยู่ในช่วงรอ
อนุมัติครับ รายชื่อสามารถตรวจสอบได้ที่กองสวัสดิการสังคมครับ และงบประมาณ
ช่วยเหลือจากบ้านพักเด็ก รายละ 3,000 บาท นั้นเงินน่าเข้าบัญชีแล้วนะครับ ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ แจ้งให้ผู้ที่ได้รับทราบด้วยครับ
ประธานสภาฯ
ครับสาหรับเรื่องภัยแล้ง กระผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทาเป็นหนังสือเข้ามายัง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบนะครับ และเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าก็ให้เข้ามาเขียน
แบบฟอร์มจากกองช่างแล้วทาเรื่องเข้ามา อบต.ครับ
น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง ค่ะ ดิฉันนางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง สมาชิกสภา อบต. ม.2 ก็ขอเสริมเรื่องบ้านเอื้ออาทร
ค่ะ ตามที่ท่านนายกแจ้งให้ทราบนะคะ ตามกรณีของ ม.2 จากงบประมาณที่ได้
ประมาณ 18,000 บาท นั้น เนื่องจากสภาพก่อสร้างบ้านนั้นต้องได้ถมดินซึ่ง
งบประมาณก็ไม่เพียงพอ แต่ทางสมาชิกได้ดาเนินการถมให้แล้วแต่พอถมแล้วเสามัน
เหลือน้อย ทาให้โครงสร้างไม่แข็งแรง จึงต้องได้ไปเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สั่งไว้ โดยลดปริมาณ
ลงและเปลี่ยนเป็นเสาปูนจึงทาให้งบประมาณไม่เพียง แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่าน
/สจ. ...

-9สจ. ให้อิฐบล็อกจานวน 400 ก้อน แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องช่างก่อสร้างค่ะ จึงเรียน
ปรึกษาท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารค่ะ อยากจะให้ผู้นา สมาชิกสภาฯ ร่วมกัน
เป็นจิตอาสาในการก่อสร้างบ้านค่ะ สาหรับเรื่องภัยแล้งก็ขอขอบคุณท่านนายก ที่
เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และฐานประปาหมู่บ้านท่าชวน บ้านโป่ง
เกต ได้แตกร้าว หากปล่อยไว้นานอาจจะเป็นอันตราย จึงอยากสอบถามเรื่องเงินประกัน
ซ่อมแซมว่ายังเหลืออยู่ไหม และแจ้งให้เข้าซ่อมโดยเร็วค่ะ สาหรับดิฉันก็มีเรื่องแจ้งแค่นี้
ค่ะ
ประธานสภาฯ
ครับก็ขอเสริมท่านสมาชิกสภาฯ ม.2 ในเรื่องของการสร้างบ้านเอื้ออาทรนั้น ตาม
กาหนดการประชุมสัญจรกานันผู้ใหญ่บ้านเดือนกันยายน 2562 ให้ ม.2 กับ ม.5 ตกลง
กันว่าใครจะเอาเดือนไหนเพราะถ้าเปลี่ยนให้เป็น ม.2 ก็จะได้กาลังคนช่วยในการสร้าง
บ้านครับ
นายเจริญ แก้วสุรินทร์ ครับกระผมนายเจริญ แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.8 ขอสอบท่านนายกเรื่องถนน
คอนกรีต คสล. ของ ม.8 ไม่ทราบว่าจะดาเนินการตอนไหนครับ เพราะตอนนี้ก็ใกล้จะ
หมดปีงบประมาณแล้ว และหลักเกณฑ์เงินเด็กแรกเกิดครับ
นายอดิศักดิ์ ศรีตระการ ครับกระผมนายอดิศักดิ์ ศรีตระการ สมาชิกสภาฯ ม.3 ครับ เรื่อง การก่อสร้างบ้าน ของ
ม.3 ก็ดาเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ทางคณะผู้นา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
เจ้าของบ้านก็ฝากขอบคุณท่านนายกครับ
นายสมชาย สงสันเทียะ ครับกระผมนายสมชาย สงสันเทียะ สมาชิกสภาฯ ม.11 ครับก็ขอบคุณท่านนายก ที่ให้
ความช่วยเหลือบ้านซับน้าใส ในการให้บริการน้าใช้ครับ
นายมนัส หลาบุรี
ครับกระผมนายมนัส หลาบุรี สมาชิกสภาฯ ม.2 ก็ฝากท่านประธานสภาฯ ท่านคณะ
ผู้บริหาร ที่ให้ความช่วยเรื่องน้าครับ ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือมาครั้งใดก็ได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับ และขอฝากเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเขตคุ้มร่องแร่ในส่วนของไฟติด
รายทาง และถนนคอนกรีตซอย จากบ้านนางสมบูรณ์ ถึงบ้านน้าพอง ประมาณ 600
เมตร และ ซอยบ้านนางบูด ไปบ้านนายด้วง คุ้มไข่น้า ก็เหลือแค่ 2 ซอยครับที่ยังขาด
ถนนคอนกรีตอยู่ครับ
นายวันนา นิยมพร
ครับกระผมนายวันนา นิยมพร สมาชิกสภาฯ ม.6 ก็ขอฝากเรื่องไฟฟ้าขยายเขต ม.6
บ้านนายน้อย รวดชัยภูมิครับ และเรื่องถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่าง ม.6 และ ม.7 ครับ
ไม่ทราบว่าจะได้งบประมาณก่อสร้างในปีไหนครับ
นายถาวร แมขุนทด ครับกระผมนายถาวร แมขุนทด สมาชิกสภาฯ ม.1 ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ท่าน
คณะผู้บริหาร เรื่องไฟฟ้าข้างทางคุ้มฟาร์มหมู ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางเปลี่ยวอาจเป็น
แหล่งมั่วสุมเด็กวัยรุ่น และได้เกิดอุบัติขึ้นหลายครั้งแล้วก็ขอให้ท่านนายกพิจารณา
งบประมาณด้วยครับ
น.ส.ธิดาทิพย์ หาญสงคราม ค่ะดิฉันนางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอฝากท่านนายกเรื่อง
ไฟฟ้าส่องจากบ้านนายสุทิน ไป คาร์แคร์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
/นายสมคิด...

-10นายสมคิด จาเริญใจ

ครับกระผมนายสมคิด จาเริญใจ สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอไฟฟ้าขยายเขตไปคุ้มนางวงเดือน
ครับ เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ
นายจานงค์ สอนอินทร์ ครับกระผมนายจานงค์ สอนอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม. 10 ก็ขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องข้าง
ทาง คุ้มหมู่หวาน และคุ้มบ้านนายถวัลย์ และอีกเรื่องหนึ่งครับขอให้ปั้นฝายเพื่อกักเก็บ
น้าไว้ใช้กับประปา
นายสมบูรณ์ คาจัตุรัส กระผมนายสมบูรณ์ คาจัตุรัส สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามจุด ที่
เคยได้แจ้งมาแล้ว ขอให้ดาเนินการติดตั้งให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสันชัย แสนคร้อ กระผมนายสันชัย แสนคร้อ สมาชิกสภาฯ ม. 11 ครับ เรือ่ งไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบได้ไปติดตั้งไว้นั้น ได้ชารุดไปแล้วขอให้ท่านนายก
ดาเนินการตรวจสอบให้ด้วยครับ
ประธานสภาฯ
ครับขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น
จะขอชี้แจงเรื่องเกณฑ์เด็กแรกเกิดครับ ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงครับ
นางดวงเนตร จันทร์เพ็ญมงคล ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางดวงเนตร
จันทร์เพ็ญมงคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ในส่วนของหลักเกณฑ์ คุณสมบัติมีดังนี้ค่ะ
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย
เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
สูติบัตรเด็กแรกเกิด
/5. สมุด...

-115. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงิน
ฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีทสี่ มุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสาเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสาเนา)
7. กรณีที่ผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคาร้องขอ
ลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้อง
มีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้
ประจา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8. สาเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือ
ตาแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

นายก

สาหรับขั้นตอนการลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคมค่ะ ซึ่งในช่วงนี้ได้รอระเบียบใหม่จึงยังไม่ได้รับลงทะเบียน ส่วนแนวทางจะเป็น
อย่างไรต่อไปก็รอประกาศระเบียบใหม่ค่ะ
1. เรื่องประปา ม.6 ม.2 ในเรื่องของการแจ้งซ่อมแซม ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ากูบ ก็ได้ทาหนังสือแจ้งไปแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าซ่อม ก็คงจะได้ใช้ประกันสัญญาใน
การซ่อมครับ
2. การก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ที่ต้องการกาลังคนจากสมาชิกสภาฯ ในการช่วยกันสร้าง
บ้านนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบก็จะทาหนังสือแจ้งให้สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ทาง ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.9 แจ้งวัน เวลา เข้ามาครับ
3. เรื่องไฟฟ้าขยายเขต ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ เขียนร้องทุกข์เข้ามาเลยครับว่าท่าน
ต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนบ้าง ผมจะเก็บดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ
4. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนนี้อุปกรณ์ก็มีบ้างแล้ว แต่ยังขาดในบางส่วน ก็จะดาเนินการ
หางบประมาณจัดซื้อครับ
5. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ม.11 จากเดิมที่ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท แต่การ
ไฟฟ้าหนองบัวระเหวประมาณการแล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องได้มีการโอน
งบประมาณครับเพิ่ม ก็จะได้อุดหนุนไปที่การไฟฟ้าเพื่อเข้าติดตั้งครับ
6. เรื่องการก่อถนนคอนกรีต ม.2 งบประมาณก่อสร้างก็จะทาโดยยึดการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเป็นหลักครับซึ่งซอยดังกล่าวได้อยู่ในลาดับท้ายๆครับ ในการประชุม
ประชาคมครั้งต่อไปก็ขอให้ท่านได้พิจารณาไว้ในลาดับต้นๆ เพื่อที่จะได้นาเข้าข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไปครับ
7. เรื่องน้าดื่ม ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเตรียมถังบรรจุน้าไว้ เพื่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ากูบจะได้ทาเรื่องขอไปยังการประปาต่อไปครับ
8. เรื่องไฟฟ้าขยายเขตคุ้มนายน้อย รวดชัยภูมิ ม.6 ก็อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2563 แล้วครับ
/9. เรื่อง...

-129. เรื่องถนนคอนกรีตเชื่อมบ้านท่าชวน บ้านห้วยส้มป่อย ก็ต้องทาเรื่องเข้าจังหวัด เพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนครับ เนื่องจากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลครับ
10. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1 และ ม.5 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณตั้งไว้ ถ้ามีงบประมาณ
เหลือในส่วนไหนก็จะนามาแก้ปัญหาให้ครับ
ประธานสภาฯ
เลิกประชุม

สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม
เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอดิศักดิ์ ศรีตระการ)
เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายถาวร แมขุนทด)

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด จาเริญใจ)

(ลงชื่อ)
(นายดี มอญจัตุรัส)

(นายวันนา นิยมพร)

(ลงชื่อ)
(นายสมหมาย รินสันเทียะ)
การรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลง
ลายมือไว้เป็นหลักฐานการรับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายไกรสร นาอ้น)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ

