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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563  ครั้งที่ 2 

วันอังคารที่ 1  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
เวลา 10.00 น. 

 ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไสใหญ่ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายนิยม สายน้้า รองประธานสภาเทศบาล 
2.  นายอนันต์ พรหมปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3.  นายสนั่น คชนูด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4.  นางบุญศร ี อารีย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.  นางสมศรี แก้วไกรษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.  นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.  นายอนุรักษ์ ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8.  นายสมหมาย แก้วศรีนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นางโชคด ี หนูมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.  นายเพลินจิต อินทร์แก้ว เลขานุการการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายปรีชา  ศรีรินทร ์ ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเกียรติศักดิ์  ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวงค ์ เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี  
 2. นายเมธา รอดจันทร์ รองนายกเทศมนตรี  
 3. นายกิตติ  กลิ่นพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
 4. นางสาวสุธิดา พ่ึงพล ผช.จพง.ธุรการ  
 5. นางสาวจินตนา กุศลสุข นักจัดการงานทั่วไป  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม          
แล้วด้าเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

นายนิยม  สายน้้า สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 

3  ครั้งที่ 2 ประจ้าปี 2563 การประชุมในวันนี้ ผมนายนิยม สายน้้า  
รองประธานสภาเทศบาล ท้าหน้าที่ เป็นประธานสภาเทศบาล ส้าหรับ  
การประชุมสภาในครั้งนี้นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิยม  สายน้้า ส้าหรับระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2563  เม่ือวันศุกร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

นายนิยม  สายน้้า ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2563 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนะครับ ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกสภา ท่านใดเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมบ้าง    
เชิญครับ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านให้การรับรองรายงานการประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ยื่นกระทูถ้ามในการประชุมครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  ขั้นแปรญัตติ 
-  ขั้นลงมติ 

นายนิยม  สายน้้า ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ส้าหรับวันนี้เราจะมาพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ส้าหรับขั้นรับหลักการ
ได้มีการประชุมผ่านไปแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ในขั้นแปรญัตติ ขอเชิญตัวแทน
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 
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นางโชคดี  หนูมี เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางโชคดี หนูมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 
10.00 น.  ณ ห้องประชุมส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

 ผู้มาประชุม 
  1.   นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน ประธานกรรมการ 
  2.  นางบุญศรี  อารีย์   กรรมการ 
  3.  นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว  กรรมการ 
  4.  นายอนันต์  พรหมปาน  กรรมการ 
  5.  นางโชคดี  หนูมี   เลขานุการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายสวงค์  เกิดบัวทอง  รองนายกเทศมนตรี 
นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลทุกท่าน กระผม นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 
เพ่ือพิจารณา 4.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขั้นแปรญัตต ิ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้ว นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน ประธาน

คณะกรรมการฯ ด้าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ประธานฯ แปรญัตติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563  

ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านให้การรับรอง 
ประธานฯ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน ตามท่ีสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้ประชุม 
ประธานฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2563 และได้มีมติเห็นชอบในขั้น
รับหลักการแห่งร่างฯ ดังกล่าว และ ได้
ก้าหนดวันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 ระหว่างวันที่  19 – 21 
สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  
ณ ห้องประชุมส้านักงานเทศบาลต้าบล   
ถ้้าใหญ่ 

อ า ศั ย อ้ า น า จ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 
วรรคสอง ความว่าภายในระยะเวลาเสนอ
ค้าขอแปรญัตติที่ สภาท้องถิ่ นก้ าหนด 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติที่ให้
เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ   
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติตามระยะเวลาที่ได้ก้าหนด 
แปรญัตติไว้ คือวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
2563 ในวันและเวลาราชการ ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค้าขอแปร
ญัตติแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาว่าจะมีกรรมการท่านใดขอแปร
ญัตติหรือไม ่

นางบุญศรี  อารีย์ เสนอขอยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม  
กรรมการ ไม่ขอแก้ไขแต่อย่างใด 
นายอนันต์  พรหมปาน เสนอขอยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม  
กรรมการ ไม่ขอแก้ไขแต่อย่างใด 
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นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เสนอขอยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม  
กรรมการ ไม่ขอแก้ไขแต่อย่างใด 
นางโชคดี  หนูมี เสนอขอยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม  
เลขานุการ ไม่ขอแก้ไขแต่อย่างใด 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเทศ

บัญญัติฯ เดิม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

เลิกประชุม  11.30 น. 

นายนิยม  สายน้้า สรุปในขั้นแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดยื่นค้าขอแปรญัตติ ฉะนั้น ร่างเทศบัญญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คงร่างเดิม ทุก

ประการ  
ขั้นลงมติ ส้าหรับขั้นแปรญัตติปรากฏว่าไม่มีใครขอแปรญัตติ ดังนั้น

ในขั้นลงมติ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภานะครับว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็น
ควรอนุมัติให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2564 กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

พัก 10 นาที เริ่มประชุมเวลา  11.10 น. 

นายนิยม  สายน้้า ที่ประชุมพร้อมนะครับ จะได้เริ่มการประชุมสภาต่อครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวาระท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกน้าเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ต่างๆ มาปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท้าหน้าที่ก่อน

ครับ ในนามของสมาชิกสภาผมขอหารือผู้บริหารดังนี้ 
  1.  ลูกจ้างปรับพ้ืนที่สองข้างทาง ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีการว่าจ้าง

อยู่อีกหรือไม ่
  2.  ถนนที่เป็นหลุมบ่อ ตอนนี้ก้าลังเข้าหน้าฝนแล้วขอให้รีบเข้าไป

แก้ไขด้วย เพราะมันมีผลต่อการเดินทางสัญจรไป- มา ของชาวบ้านเป็น
จ้านวนมาก 

  3.  ลานกีฬา หมู่ที่ 6 ดูเหมือนว่ายิ่งมีการแก้ไขยิ่งช้ารุดแตกร้าวและ
ยุบเพ่ิมขึ้น ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเพราะตอนที่ลงรากฐานหรือไม่ ขอให้เข้าไป
ดูแลด้วยครับ 
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นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผม นายธนกฤษ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้มเขียวหวาน ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถามท่าน

ประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารดังนี้ 
  1.  ประปาน้้าดิบ เขต 1 สายน้้าตกโยง ตั้งแต่ควนทัง – วัดไตร

วิทยาราม ผู้ใช้น้้าบางบ้านไม่มีน้้าใช้ ถึงแม้ว่าจะมีประปาภูมิภาคผ่าน      
แต่ไม่มีปัจจัยยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ผมทราบว่าตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว
ไม่ทราบว่าจะเข้าด้าเนินการได้เม่ือไรครับ 

  2.  ถนนสายไร่ควน – สวนส้ม หมู่ที่ 8 ช้ารุด ถ้ารองบประมาณ   
ในการก่อสร้างคงไม่ทัน ตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ท้าให้การสัญจร
ล้าบาก ขอให้เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยครับ หรือถ้าให้มั่นคง
แต่ไม่ต้องสวยงามก็ได้ เพราะมันจะปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนผู้ใช้
ถนนสายนี้ 

  3.  ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา บางพ้ืนที่มีฝนตกหนักไม่ได้มีน้้าท่วมแต่มี
น้้าไหลหลากเข้าไปในบ้าน ได้แก่ ถนนซอยสายโยง – ไสใหญ่รีสอร์ท มีอยู่
ประมาณ 2 ครัวเรือน และสายไสใหญ่รีสอร์ท – ไสใหญ่เหนือ มีอยู่
ประมาณ 2 – 3 ครัวเรือนเช่นกัน  วิธีการแก้ผมคิดว่าน่าจะมีการขุดลอก
เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ตั้งแต่ฝายน้้าตกโยง – ค่าย ตชด. 42 น่าจะแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ได้ 

  4.  บริเวณไหนที่ได้มีการด้าเนินการไปแล้วขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์
บ้าง ตรงจุดไหนยังไม่ได้ด้าเนินการก็ควรชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วย 

  5.  ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนสายทองค้าขาวต่อจากช่วงแรก 
ผู้ประกอบการได้มีขนดินและขนปูน ส้าหรับน้าไปก่อสร้างและเทคอนกรีต 
ท้าให้ถนนสายทองค้าขาวที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้ช้ารุดเป็น
ช่วงๆ และบางช่วงถนนทรุดทั้งแถบ ผมคิดว่าน่าจะให้ผู้รับจ้างดังกล่าว   
เข้ามาแก้ไขเสียด้วยครับเพื่อความปลอดภัย  

นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผม นายเพลินจิต  
เลขานุการสภาเทศบาล อินทร์แก้ว ขอท้าหน้าที่ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ท่าน

ประธานได้หารือมายังผู้บริหารเกี่ยวกับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งถนนสาย
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินคลุก ผมกับท่านรองสวงค์ได้มีการเข้าไปส้ารวจ
และถ่ายรูปไว้ น้ามาเสนอต่อผู้บริหารและรีบให้มีการแก้ไขเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนดังกล่าว 

นายอนุรักษ์  ทองเกิด เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผม นายอนุรักษ ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอหารือเกี่ยวกับท่อประปาที่ได้มี 

การเข้าไปด้าเนินการไว้แล้วแต่ยังไม่มีการฝัง ขอให้เข้าไปด้าเนินการให้
เรียบร้อยด้วยครับ 

นายนิยม  สายน้้า สมาชิกท่านอื่นมีอีกไม่ครับที่จะหารือผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม ไม่มี 
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นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีต่อไปขอเชิญผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสวงค์ เกิดบัวทอง 
ประธานสภา ต้าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่

ได้ช่วยกันดูแลชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งเขตที่ 1 และเขตที่ 2 ครับ 
  1.  ลานกีฬา หมู่ที่ 6 ตอนนี้ที่ช้ารุด ผมจะน้าเข้าหารือกับท่าน

นายกและจะรีบปรับปรุงให้เร็วที่สุด 
  2.  ถนนสายที่เป็นหินคลุกและช้ารุดเป็นหลุมบ่อนั้น ผมได้สั่งให้เข้า

ด้าเนินการปรับปรุงเพ่ือบรรเทาแล้ว แต่อาจจะด้าเนินการได้ไม่สมบูรณ์
เท่าไร เพราะเครื่องจักรเรามีน้อย 

  3.  ส้าหรับประปาน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ ขอให้สมาชิกในพ้ืนที่ช่วยเข้า
ดูแลด้วยครับ 

  4.  ส้าหรับน้้าท่วมหรือน้้าที่ ไหลหลาก หมู่ที่  7 เรามีรถและ
เครื่องจักรไม่พอต้องค่อยๆ ด้าเนินการ แต่ขอให้แจ้งเข้ามาได้ครับ 

  5.  ถนนสายไร่ควน – สวนส้ม ได้มีการแจ้งกองช่างแล้วให้เข้า
บรรเทาให้ก่อน 

นายนิยม  สายน้้า ส้าหรับการประชุมสภาเทศบาลวันนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3     

ครั้งที่ 2  ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 

 
 
     ลงชื่อ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

 
   ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม         

                 (นางบุญศรี  อารีย์)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1      

 
ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน)        
       สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1     
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  ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนิยม  สายน้้า) 
         รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     

 

หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ       
สมัยที่ 3/2562  ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 1  กันยายน  2563  ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2/2563  เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2563 

 

  ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายปรีชา  ศรีรินทร์) 

        ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
 


