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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  14  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ เวลา ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายประกฤษ  ทาวัน ส.อบต. 1 09.00 ประกฤษ  ทาวัน  
2 นายจรัญ  สุขสงคราม ส.อบต. 1 09.00 จรัญ  สุขสงคราม  
3 นายสทา  สัมมุตถี ส.อบต. 2 09.00 สทาสัมมุตถี  
4 นายประวรวรถ่ายฐาน ส.อบต. 3 09.00 ประวรวรถ่ายฐาน  
5 นายจรัส  ชัยมี ส.อบต. 3 09.00 จรัส  ชัยมี  
6 นายประธาน  รักษาแก้ว ส.อบต. 4 09.00 ประธาน  รักษาแก้ว  
7 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 09.00 สนธยา  ทุมผารักษ์  
8 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.00 บุญมี  สาหงษ์  
9 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.00 เสาร์  กุลมาตร  

10 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  
11 นายชม  ภูทองเงิน ส.อบต. 7 09.00 ชม  ภูทองเงิน  
12 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.00 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
13 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.00 เดช  แสนเมือง  
14 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
15 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.00 นิพนธ์  สีโท  
16 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.00 ถาวร  ผาสุจิตร  
17 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.00 สวาท  บุติพันคา  
18 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.00 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
19 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.00 ถาวร  มูลละ  
20 นายค าสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.00 ค าสาน  ท้าวพา  
21 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.00 อุทิศ  เวียงแจ  
22 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 09.00 เกียรติภูมิ  มาตแก้ว  
23 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 09.00 สังคม  ศรีพันธ์  
24 นางศศิธร  อินทรพิมพ ์ เลขานุการสภาฯ  09.00 ศศิธร  อินทรพิมพ ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมืช่ือ หมายเหต ุ

1. นายจรัส    ศรีรัตนกูล นายก อบต. 09.30 จรัส   ศรีรัตนกูล  
2. นายเกษตร  อันลูกท้าว รองนายก อบต. 09.30 เกษตร  อันลูกท้าว  
3. นางสมคิด  สัมมุตถี เลขานุการนายก 09.30 สมคิด   สัมมุตถี  
4. นายศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล ผอ.กองช่าง 09.30 ศราวุธ   ศรีสัตตรัตน์กุล  
5. นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09.30 มนเทียร  เหล่ามาลา  
6. นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 09.30 สุพรรษา  ประดับศรี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเหต ุ
1 นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ ส.อบต. 2 ลา 
2 นายอุดม  แก้วมูลตร ี ส.อบต. 4 ลา 
3 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 ลา 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- เรื่องการลาประชุมในวันน้ีก็มี  3  ท่าน คือ 1. นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ  ส.อบต. ม.2  2. นาย
อุดม  แก้วมูลตรี  ส.อบต. ม. 4  3. นายโสภา  ศรีโยธา  ส.อบต. ม. 8  เนื่องจากติดภารกิจ 
- เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบฝ่ายสภาฯ ก็มีเพียงเท่านี้ เชิญทางฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ทางฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- ผมจะให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นางศศิธร  อินทรพิมพ ์
เลขานุการสภาฯ 

- ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติที ่
ประชุมว่าใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- กระทู้ถามนั้นผมได้แจกให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วให้สมาชิกสภาย่ืนต่อประธานสภา 
ท้องถ่ิน  มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือเป็นนโยบายของนายก อปท. ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้ง 
กระทู้ถามรับรองว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง  ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าช้ีแจงประกอบต้องไม ่
ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปรายผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่งมายังผมก็คงไม่ม ี
สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไประเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
5.1 พิจารณาว่าด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  (ข้ันแปรญัตติ) 
5.2 คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งแปรญัตติ 
- สภาเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในหมวดต่างๆ ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 คือ 
1. นายประกฤษ  ทาวัน               ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายค าสาน  ท้าวพา                กรรมการ 
3. นายประวรวรถ่ายฐาน            กรรมการ 
4. นายจรัญ  สุขสงคราม              กรรมการ 
5. นายจรัส  ชัยมี                       กรรมการ /เลขานุการ 
- การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย และจะต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองเช่นเดียวกับการเสนอบัญญัต ิ
- ห้ามไม่ให้แปรญัตติข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากนายกท้องถ่ินเป็นคนแปรญัตติ 
- สมาชิกสภา อบต. ไม่สามารถแปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย เนื่องจาก มาตรา 87 
วรรคแปดแห่ง พรบ.สภาต าบลและ อบต. ก าหนดห้ามไว้ 
- ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (ข้อ 61) 
1. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
2. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้มีมติพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 
2562  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2562  ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563  นั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวไม่มีใครยื่นค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  เมื่อ
วันที่  12สิงหาคม 2562  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงรายละเอียดในส่วนที่ผู้ยื่น
แปรญัตติด้วย 
- ต่อไปคณะกรรมการคงจะพร้อมในการที่จะแปรญัตติแล้ว ผมขอเรียนเชิญครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวทุกท่านที่ให้เกียรตกิระผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หลังจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้รับหลักการไปแล้วเมื่อวันที่  8  สิงหาคม 
2562  นั้น  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  ท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าวจะต้องยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน  24  ช่ัวโมง  แต่ไม่มี
สมาชิกท่านใดย่ืนค าขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น. ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  และท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจึงเห็นสมควรให้แปรญัตติสนับสนุนร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  ทั้งหมด 

นายจรัญ  สุขสงคราม 
ส.อบต. ม.1 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ก่อนอื่นผมขอขอบคุณที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ของเราให้เกียรติผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้  และผมขอน าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าวรับทราบในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  
หลังจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้รับหลักการไปแล้วเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2562 
นั้น  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  ท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าวจะต้องยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน  24  ช่ัวโมง  แต่ไม่มีสมาชิก
ท่านใดย่ืนค าขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  และท่านนายองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ตามที่ได้อ่านรายละเอียดต่างๆ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  กระผมเห็นเห็นว่าในรายการรายจ่ายต่างๆ ที่แยกออกเป็นไปตาม
แผนงาน  ตามหมวด  ไม่ว่าจะเป็นหมวดเงินเดือน  ค่าตอบแทนพนักงานก็ตั้งตามระเบียบครบตาม
จ านวน  ส่วนในหมวดค่าใช้สอยก็ตั้งตามภาระงานในการบริหารงานภายในองค์กร  โดยตั้งตามความ
จ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  ส่วนในหมวดงบลงทุนผมคิดว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง  ซึ่งแต่ละ
โครงการที่ได้รับงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านประชาชนก็เดือดร้อนจริง  ผมจึงขอแปรสนับสนุนร่าง
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ครับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ก็ได้แปรญัตติ
สนับสนุนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ทั้งฉบับ  และก็เหลือวันพรุ่งนี้ก็คือ
วันลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 อีกหนึ่งวัน  ต่อไปก็คงเป็น
ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่  เชิญครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านเนื่องจากตอนน้ีประชาชนบ้านพร้าว
ได้ขยายครัวเรือนออกไปข้างนอกและไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างส่องตามถนน  จึงอยากสอบถามว่าพอจะมี
งบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือไม่ครับ 

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต. ม.10 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากท่อระบายน้ าที่อยู่ระหว่างถนนน่ันอุดตันท าให้มีน้ าขังและมี
น้ าไหลตัดถนนซึ่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากมีน้ าท่วมขังอยู่บริเวณบ้าน  
ผมจึงอยากสอบถามกับทางท่านนายกว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเปลี่ยนท่อระบายน้ าใหม่หรือไม ่
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายประธาน  รักษาแก้ว 
ส.อบต. ม.4 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากถนนสายบ้านป่าคาถึงบ้านห้วยค้อนั่นช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
จ านวนมากผมจึงอยากทราบว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

นายสนิท  เวียงนนท ์
ส.อบต. ม.9 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากถังประปาหมู่บ้านของบ้านพันดอนได้แตกช ารุดไปหนึ่งถัง
ปัจจุบันมีถังที่ใช้ได้อยู่จ านวน 3 ถัง  จึงท าให้น้ าประปาหมู่บ้านพันดอนน้ าไม่เพียงพอในการใช้  จึง
อยากทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวมีงบประมาณที่จะซื้อถังประปาหรือไม่  และอีก
เรื่องหนึ่งคือไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหมู่บ้านอื่นก็มีหมดแล้วเลยอยากทราบว่าบ้านพันดอนจะได้ในตอน
ไหนครับ 

นายประวรวรถ่ายฐาน 
ส.อบต. ม.3 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมอยากขอไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านเนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต.บ้านพร้าว 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านถ้าหากให้ทาง อบต. ติดตั้งให้คือมันมี
ระเบียบชัดเจนว่าเราจะไปพาดสายดับเองไม่ได้ถ้าหากทางไฟฟ้าออกมาตรวจสอบเจอเขาก็จะสั่งรื้อ  
มันไม่เหมือนกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า-แรงสูง  ถ้าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า-แรงสูง  เราต้ังงบประมาณ
อุดหนุนไฟฟ้าไปยังไฟฟ้า  และในปัจจุบันผมแก้ไขปัญหาโดยการที่ใครอยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้
ไฟฟ้าภายในบ้านตนเอง  ซึ่งไฟฟ้าหลอดหนึ่งก็ใช้ไฟประมาณยี่สิบกว่าบาท  และตอนน้ีก็ได้ติดต้ังไป
เยอะแล้ว  อุปกรณ์ทาง อบต. เราเป็นคนจัดหาให้  ถ้าบ้านไหนมีความประสงค์จะรับไฟฟ้าแสงสว่างให้
มาเขียนค าร้องมาที่ อบต. แล้วผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้  ส่วนเรื่องถนนตอนนี้ถนนช ารุดเกือบทุก
สายเนื่องจากมันเป็นช่วงฤดูฝน  ถ้าหากฝนหยุดตกแล้วผมจะน ารถเกลี่ยดินไปด าเนินการแก้ไขทุก
สายในเขต อบต. ให้ดีที่สุดครับ  เรื่องถนนสายบ้านป่าคาถึงห้วยค้อ  ถ้าหากเราน ายางมะต่อยส าเร็จรูป
มาซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่า  รอซ่อมรอบใหญ่เลยนะครับ  ส่วนเรื่องถังประปาบ้านพันดอนเดี๋ยวผมจะออกไป
ดูและหางบประมาณไปเปลี่ยนให้ครับ  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายหลักทางกรมหลวงและทาง
หลวงชนบทได้รับปากกับผมแล้วว่าจะให้งบประมาณในปีงบประมาณ  2563  ผมก็ตามเรื่องให้อยู่ครับ  
มีบ้านโคกม่วย  บ้านพันดอน และบ้านโนนเรียงครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันน้ี  ผม
ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

(ลงช่ือ)                               ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม  
  (นางศศิธร  อินทรพิมพ์) 

เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 
 

 
                            (ลงช่ือ)                                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  

      (นายสวาท  บุติพันคา) 
     ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 

 

 


