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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ที่   13  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

************************** 
 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพจน์              พิรักษา ประธานสภา อบต.คูขาด 
2 นางกุหลาบ          อินทร์นอก รองประธานสภา อบต.คูขาด 
3 นายจักรอมรชัย        จันทราไพสนธ์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายโกญจนาท      ศิลากลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 1 
5 นางสายรุ้ง   เศษมา สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 2 
6 นางบงกช           ทองสุกนอก                                                                                                                              สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
7 นางร าพึง   โหมกทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
8 นางอนุวาส           เพชรสร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
9 นางกาญจนา   เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 

10 นางประภาพร      เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
11 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
12 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
13 นายธนธรณ์         พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นายเฉลิมศักดิ์      เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
15 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
16 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
17 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
18 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
19 นางทุเรียน           ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
20 นายแหยม            แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
21 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
22 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
23 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
24 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
25 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 

26 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
27 นายสมนึก            ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
28 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
29 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 

30 นางวรรณมาลา      หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
   31 นายคุณเดช         ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 

32 นางนวล             อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
33 นายนพรัตน์         มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
34 นายเปลื้อง          กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
35 นางกาญจนา        อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
36 นายสมจิตร         ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
37 นายอ านาจ         ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
38 นางเรณ ู            ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
39 นางอ้อมเดือน      คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
      มาประชุม  39    คน 
      ลา       -    คน    
      ขาด        -    คน  
        
      รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์   พันธวิศิษฏ์ นายก อบต. 
2 นางพยอม   เจริญชัย รองนายก อบต. 
3 นายบุญส่ง  จัดนอก รองนายก อบต. 
4 นายชุม   ยิ่งนอก เลขานุการนายก อบต. 
5 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
7 นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 

10 น.ส.สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายจักรอมรชัย จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
    คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  ลงวันที่ 2 ธันวาคม      
    2562  
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นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  1   ประจ าปี   2562                   
    ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2562 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

นายพจน์  พิรักษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เปลี่ยนชื่อตัว 
ประธานสภาฯ    

นายจักอมรชัย จันทราไพสนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด หมู่ที่  2 เปลี่ยนชื่อตัว จาก           
เลขานุกรสภาฯ   “อัคคกิตติ์” เปลี่ยนเป็น “จักรอมรชัย” 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายพจน์  พิรักษา  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน            
ประธานสภาฯ   ต าบลคูขาด สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันอังคาร                    
    ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึก   
    รายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    มีมติรับรอง 39 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง   

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศให้ทุ กท่ านทราบว่า  มติที่ ประชุมสภา  อบต. คูขาด ครั้ งนี้
ประธานสภาฯ    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัย  
    วิสามัญ  สมัยที ่2 ครั้งที ่๑ ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันอังคาร  ที่ 24 กันยายน    
    พ.ศ. 2562 โดยมีมติรับรอง 39 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง  

ที่ประชุม    รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม   

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว  

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                
    (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)                         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
    เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
    คูขาด จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. การตั้งโครงการ/กิจกรรมพัฒนาส่วนใหญ่งบประมาณจะหนักไปทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ควรน ามา
จัดท าแผนพัฒนาและจัดท างบประมาณด าเนินการต่อในปีถัดไป 

3. การจัดท าแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณที่จะ
ด าเนินการควรค านึงถึงงบประมาณจริงให้สอดคล้องและใกล้เคียงต่อการ
พัฒนาที่เป็นจริงที่สุด 

นายพจน์ พิรักษา   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว ในการประชุมประชาคมที่หมู่บ้าน ทางเกษตรอ าเภอคงเข้าร่วมประชุมด้วย           
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ท่านเสนอแนะให้ท าโครงการเกี่ยวกับเกษตรตามพระราชด าริของในหลวง           
    รัชการที่ 9  

นายสุรชัย นรินทร์นอก  อยากให้คณะอนุกรรมการฯด าเนินการในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้านที่แท้จริง    
ส.อบต. หมู่ที่ 14   ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด   อยากให้โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีนี้ สามารถน าไปด าเนินการในปีหน้าได้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 

นายพจน์  พิรักษา  แผนพัฒนาของเรา มี 8 ยุทธศาสตร์ พัฒนาไปแค่ 6 ยุทธศาสตร์ เห็นควร
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมโครงการให้ครบทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม/รับทราบ 
 

    5.2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียดตาม
นายก อบต.คูขาด  เอกสารหมายเลข 2) 



5 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม/รับทราบ 

    5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2563 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  ส านักงาน 
นายก อบต.   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ      
    รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้ งจ่ ายรายการใหม่      
    รายละเอียด ดังนี้ 

      ๑. โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     (๐๐๒๓๐)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)   
     งบด าเนินการ (๕๔๐๐๐๐๐)  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
     กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการต่อเติม 
     ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือ 
     ผู้ด้อยโอกาส  จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
       - โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) งาน
     สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)  งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)  
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
     ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่ อาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
     ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าต่อเติมปรับปรุง 
     และซ่อมแซมบ้านหรือที่อาศัย ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อย
     โอกาส  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) งานสวัสดิการสังคม
     และสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๒๐,๐๐๐.- 
     บาท  โดยขอโอนลดจ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  คงเหลือ  ๐  บาท  

  นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม แต่เดิมตั้งไว้เป็นโครงการต่อเติมปรับปรุงและ
 หัวหน้าส านักปลัด  ซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้ ซึ่งตั้งไว้เป็นงบ
     ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่เวลาด าเนินการจริง จะซื้อเพียงวัสดุ
     อุปกรณ์ก่อสร้าง และช่วยกันซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน โดยไม่ได้จ้างค่าแรง จึง
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นงบด าเนินการ  

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนสังคม
ประธานสภาฯ   สงเคราะห ์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินการ  
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ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 39 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  

นายพจน์  พิรักษา  เข้าสู่วาระอ่ืน ๆ พร้อมเชิญสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่มีเรื่องอ่ืน ๆ
ประธานสภาฯ      เสนอที่ต่อประชุม 
 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  - จังหวัดนครราชสีมา มีกาจัดวิ่งการกุศล ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
นายก อบต.    เสื้อตัวละ 500 บาท 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ของบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา 
    คาดว่าจะได้รับงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงถนน จากป้ายของ อบจ. ตรงบ้านงิ้ว 
    หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 
    - ทางคณะผู้บริหาร มีนโยบายจ่ายขาดเงินสะสม แต่รอให้งบประมาณจาก
    จังหวัดเข้ามาก่อน และจะเชิญท่านผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ เข้ามาปรึกษากัน
    ก่อนที่จะด าเนินการ 

นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อบต.คูขาด จะจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์
หัวหน้าส านักปลัด  ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่ประชาชนทุก 
    ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ให้ด าเนินการจัดพิธีฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
    เดือนธันวาคมนี้ และในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้เชิญสมาชิกสภาฯ ผู้น า
    ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดเตรียมงานพิธีดังกล่าว 
 
นางสุกัญญา บัวส าราญ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หลายหมู่บ้านที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้          
ปลัด อบต.    ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าทอมือ ลูกประคบ ตะกร้าสาน สุ่มไก่ ข้าว ฯลฯ เพ่ือ
    น าไปจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เมื่อวันที่          
    28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2562 
 
นางพยอม เจริญชัย  ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ เก็บเงินชมรมผู้สูงอายุ เดือนละ 100 บาท 
รองนายก อบต. 
 
นายโกญจนาท ศิลากลาง  อยากให้มีการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือปรึกษาการ         
ส.อบต. หมู่ที่ 1    ด าเนินการในกาเก็บเงินชมรมผู้สูงอายุ 
 
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ตามที่เบี้ยการจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้โอนเข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย 
หัวหน้าส านักปลัด  ท าให้เกิดปัญหาในการเก็บเงินชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุ จะมีการ
    ด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพ่ือหาแนวทางในการเก็บเงิน 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม 
ปิดประชุม      เวลา ๑๔.๐๐ น.  
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจสอบ 

(นายโกญจนาท   ศิลากลาง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายสุรชัย   นรินทร์นอก) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายจ าลอง   การบรรจง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจสอบ 

(นางส าเนียง  นรินทร์นอก) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ ......................................... 
 

 

(ลงชื่อ)                           

(นายพจน์  พิรักษา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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