
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 

................................................. 

ผู้มาประชุม  23 คน   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรังสรรค์ ประทุมแก้ว ประธานสภาฯ รังสรรค ์ประทุมแก้ว  

2 นายอนุรักษ์ ผอ่นสงเคราะห์ รองประธานสภาฯ อนุรักษ์ ผอ่นสงเคราะห์  

3 นายสนอง  แถวสูงเนิน ส.อบต.ม.1 สนอง  แถวสูงเนิน  

4 นายเพิ่มพูน มิตรมาตร ส.อบต.ม.2 เพิ่มพูน มติรมาตร  

5 นางสมใจ เหล่าภักดี ส.อบต.ม.2 สมใจ เหล่าภักดี  

6 นายสวรรค์ ฉางทรัพย์ ส.อบต.ม.3 สวรรค์ ฉางทรัพย์  

7 นายณรงค์  เหล่าสุขา ส.อบต.ม.5 ณรงค ์ เหล่าสุขา  

8 นายอนุชา ธูปทิศศาล ส.อบต.ม.5 อนุชา ธูปทิศศาล  

9 นายไพวัลย์  ทิพย์รักษ์ ส.อบต.ม.6 ไพวัลย์  ทิพย์รักษ์  

10 นางสมพร ศรีค าภา ส.อบต.ม. 6 สมพร ศรีค าภา  

11 นายบริรักษ์  สงิหอ์าจ ส.อบต.ม.7 บริรักษ์  สงิห์อาจ  

12 นายบุญหนา สอนชัยภูมิ ส.อบต.ม.8 บุญหนา สอนชัยภูมิ  

13 นางบัวผัน    นิสัยมั่น ส.อบต.ม.9 บัวผัน    นสิัยมั่น  

14 นายสัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ ส.อบต.ม.10 สัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ  

15 นายโพธิ์แดง จุลนันท์ ส.อบต.ม.11 โพธิ์แดง จุลนันท์  

16 นายฐิตพิงศ์  กาละนาด ส.อบต.ม.12 ฐิติพงศ ์ กาละนาด  

17 นางสาวบุญถิ่น  สาลี ส.อบต.ม.12 บุญถิ่น สาลี  

18 นางกนิษฐา  รักษาวัง ส.อบต.ม.13 กนิษฐา  รักษาวัง  

19 นายสมาน  พิมพา ส.อบต.ม.14 สมาน  พิมพา  

20 นายอดุลย์ โชติทอง ส.อบต.ม.14 อดุลย์ โชติทอง  

21 นายถาวร  จันทร ส.อบต.ม.15 ถาวร  จันทร  

22 นางจีปพา  พิณทอง ส.อบต.ม.16 จปีพา  พิณทอง  

23 นายวิมล สามารถ ส.อบต.ม.16 วิมล สามารถ  

24 นายดวงปรี   ใจอารีย์ เลขานุการสภาฯ ดวงปรี   ใจอารีย์  

 



 

ผู้ไม่มาประชุม  3 คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอ้ม สาระพินจิ ส.อบต.ม.3   

2 นายประจักษ์  จติรไมตรี ส.อบต.ม.4   

3 นางมะลิวรรณ์ แผว้ช านาญ ส.อบต.ม.10   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  6  คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายค าปุ่น โฉมหาญ นายกอบต. ค าปุ่น โฉมหาญ  

2 นายวีรศักดิ์ ฐานวิเศษ รองนายกอบต. วีรศักดิ์ ฐานวเิศษ  

3 นางฉัตรการณ์ หาชานนท์ เลขนุการนายกอบต. ฉัตรการณ์ หาชานนท์  

4 นายสมาน กุศลช่วย ผูอ้ านวยการกองช่าง สมาน กุศลช่วย  

5 นายเกียรติศักดิ์  ลาดี นักบริหารงานทั่วไป เกียรตศิักดิ์  ลาดี  

6 นายสิรวิชญ์ ซารัมย์ นิตกิร สิรวชิญ์ ซารัมย์  
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 

------------------------ 

เริ่มประชุม  เวลา  9.30  น.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสะอาด 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ่านประกาศเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จ านวน 26 

คน ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  23  คน ผู้ไม่มาประชุม 3 คน (ขาด 3 คน)  

(1) นายอ้ม สาระพินิจ ส.อบต.ม.3 (2) นายประจักษ์ จิตไมตรี ส.อบต.ม.4 (3) นางมะลิวรรณ แผ้วช านาญ      

ส.อบต. ม.10 มีผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด เข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายรังสรรค์ ประทุมแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด ประธานสภาฯ  ได้ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้เข้าประชุม

ครบองค์ประชุมหรอืไม่ เมื่อเห็นวา่ครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1. เรื่องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.

โคกสะอาดทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดท าโครงการและเข้าร่วมพิธีเปิด “เวทีจัดการความรู้

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ 

หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โดยมีท่านนิวัฒน์ สุพจิตร นายอ าเภอ

ภูเขียว เป็นประธานในพิธี และเป็นการต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ร่วมโครงการ ส.ส.ส. จ านวน 15 อปท. 

ที่ประชุม           รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ            ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดู

ส าเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 

17 กันยายน 2562 ว่ามีขอ้ความใดจะแก้ไขหรอืไม่ 

ปลัดอบต. เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอแก้ไขส าเนา

รายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ 1,2 ข้อให้ตัดข้อความ “ดิฉันนางสมใจ เหล่าภักดี 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2” แก้ไขข้อความเป็นค าว่า “กระผมนายสนอง แถวสูงเนินสมาชิก

สภาหมูท่ี่ 1”    

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 

2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องการขออนุญาต ใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 

 (1) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถังระบบประปา บ้านเทวาสถิตย์ หมู่ ที่ 14 

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ลานตื่นแจ้งสาธารณประโยชน์) 

ประธานสภาฯ  ขอเชญิท่านนายกอบต. ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุญาต ใช้ที่  

   สาธารณประโยชน์ (ลานตื่นแจ้งสาธารณประโยชน์) หมูท่ี่ 14 ต่อสภาฯ 

นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมขอช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการขออนุญาต ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ลาน

ตื่นแจ้งสาธารณประโยชน์) บ้านกุดจอก หมู่ที่ 6 แปลงหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 

(นส.ล.)เลขที่ ชย.1097 เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและ

ประชาคมบ้านเทวาสถิตย์ หมู่ที่ 14 ได้เสนอโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้ ง

หอถังระบบประปาหมู่บ้าน และ สภาอบต.โคกสะอาด ได้อนุมัติงบประมาณบรรจุไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 177,000 บาท เพื่อ

ด าเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค โดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 68 (1) อบต.อาจจัดให้มีน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร และ (8) อบต.มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล

และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตามข้อ 5 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่อันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ. 2535 ข้อ 6. อ านาจหน้าที่ในการ

ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการขุดเจาะบ่อบาดาลสาธารณะพร้อมระบบ เป็น

กิจกรรมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่

กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่

สาธารณะได้ดกีว่าเดิม 

 ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน จึงขอให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบในการใช้ที่สาธารณะลานตื่นแจ้ง เพื่อ
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ด าเนินการโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้ง หอถังระบบประปา บ้าน   

เทวาสถิต หมูท่ี่ 14 ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านปลัดอบต. ชีแ้จงตอ่สภาฯ 

ปลัดอบต. เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อสภาฯ ดังนี้  การขอใช้ที่

สาธารณประโยชน์  เพื่ อขุ ด เจาะบ่อบ าดาลสาธารณะ จะต้องยึดระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดนิ ส าหรับพลเมอืงใชร้่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 5 และข้อ 6 อ านาจหน้าที่

ในการดูแลป้องกันที่ดนิสาธารณประโยชน์ ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และในการด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ก็ เป็นภาระหน้าที่

อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ) มาตรา 68 (1) อบต.อาจจัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค 

บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร จงึขอให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

นายสมาน พิมพา เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมสมาชิกสภาฯ ม.14 ขอชี้แจงว่าที่ดินสาธารณะแปลง         

ส.อบต.ม.14  25 ไร่ ชาวบ้านเรียกว่าหนองซ าโจด หรอืไร่กุดจอก เป็นพืน้ที่เดียวกันที่จะท า 

   ตลาดชุมชนด้วย ซึ่งโครงการนีม้ีหนังสอืจากนายอ าเภอใหส้มาชิกสภาฯพิจารณา  

   กระผมจงึรูข้้อมูลซึ่งเดิมผูใ้หญ่บ้านเดินเรื่องเอง สมาชิกอบต.ไม่รูเ้รื่องด้วย 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่อง อบต.โคกสะอาดได้งบประมาณโครงการ

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่หมู่บ้านไม่ดูแลรักษา ท าให้ใช้การไม่ได้ และ

ผูน้ าและสมาชิกอบต.ได้เสนอโครงการขอประปาแหง่ใหม ่ตอ่ไปจะไม่อนุมัติงบประมาณ

แล้ว ขอให้ดูแลรักษา และปรับปรุงประปาเดิมที่มอียู่ 

นางสมพร ศรคี าภา เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอเรียนชี้แจงว่า เดิมประปาขนาด

ใหญ่ตัวนี ้อยู่ในหมูท่ี่ 6 ตอ่มาแยกเป็นหมู่ที่ 14 เลยยกประปาแห่งนี้ให้หมู่ที่ 14 ดูแล แต่

ต่อมาน้ าไม่เพียงพอและไม่สะอาดจึงเลิกใช้ไป ขอให้พิจารณาพออนุญาตใช้ที่สาธารณะ

ในการเจาะบ่อบาดาลตอ่ไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชม ให้ความ

เห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ลานตื่นแจ้ง จ านวน 25 ไร่ เพื่อ

จัดท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถังประปา บ้านเทวาสถิต หมู่ที่ 14 ขอให้ยก

มอืขึน้ครับ 
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ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ 22 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

 (2) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 บริเวณสาธารณะประโยชน์                      

 (บ้านกุดจอกหมู่ที่ 6) 

ประธานสภา ขอเชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชี้แจงเหตุผล และความจ าเป็น

ในการขออนุญาตต่อสภาฯ 

นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ หนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง เลขที่ ชย 1847 จ านวน 25 ไร่ 1 งาน 24 7/10 ตารางวา  เพื่อเป็น

สถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหา เรื่องน้ าอุปโภค บริโภค ของประชาชนในหมู่บ้าน และเพื่อป้องกันปัญหาจากภัย

แล้ง เป้าหมายขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (ที่สาธารณประโยชน์) หนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง เลขที่ ชย. 1847 โดยขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอใช้

เพื่อทบวงการเมืองใช้ในประโยชน์ราชการ เพื่อก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้

งบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 41,615 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือกองช่าง

อบต.โคกสะอาด โดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 68 (1) อบต.อาจจัดให้มีน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร และ (8) อบต.มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล

และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตามข้อ 5 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่อันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผน่ดินส าหรับพลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 6. อ านาจหน้าที่ในการ

ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น จงึขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านใดอภิปรายหรอืไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอ

ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ แปลงหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ชย 1847 จ านวน 

25 ไร่ 1 งาน 24 7/10 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน    

หัวคูสระ หมู่ที่ 11 ยกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม มีมต ิ เห็นชอบ 22 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
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 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชญิ 

นางสมพร ศรคี าภา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ แลทุกๆท่าน ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับ     

ส.อบต.ม. 6  เงินสะสมขณะนี ้เราสามารถด าเนินการใช้จ่ายเงนิสะสมได้หรอืไม่อย่างไร 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านปลัดอบต.ช้ีแจงตอ่ที่ประชุม 

ปลัดอบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเรียนต่อที ่

   ประชุมว่าการใชจ้า่ยเงนิสะสมยึดตามระเบียบกฎหมายคือเป็นระเบียบ  

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

   และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   ข้อ 89 และยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 เป็นหลัก  เช่น จา่ยขาดเงิน  

   สะสมเพื่อโครงการก่อสร้างทางระบายน้ า แต่สภาพปัญหาปัจจุบันประสบภัยแล้งจึง

   อาจไม่เหมาะสม เป็นต้นครับ 

ประธานสภาฯ  เชญินายกอบต.ช้ีแจงตอ่สภาฯ 

นายกอบต.  เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนที่ประชุมว่าการจ่าย

   ขาดเงินสะสมนั้น ขอให้ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมแก่กรณี และระเบียบ 

   กฎหมายเป็นหลัก 

ปลัดอบต.  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนว่าการแก้ปัญหา

   ความเดือดรอ้นในพืน้ที่นั้น ท่านสมาชิกน าปรึกษาประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปใน

   แนวทางเดียวกัน และเป็นไปโดยเรียบร้อยด้วย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านสอบถาม หรืออภิปราบเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุก

   ท่านที่เข้าร่วมประชุม และท าให้บรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย  

   ขอขอบคุณครับ   

ปิดการประชุม 11.30น. 

 

  (ลงช่ือ                  ดวงปรี ใจอารีย์    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

                (นายดวงปรี  ใจอารีย์) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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   (ลงช่ือ)          รังสรรค ์ ประทุมแก้ว  ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

 

                  (นายรังสรรค ์ ประทุมแก้ว) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 

 

 


