




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  

วันที่ 26 กันยายน  2562  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. นายสมัย  บัวจันทร์     สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
2. นายสุนทร โกฎิทอง           สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได   รองประธานสภาฯ 
3. นายถวิล  สีฟ้า สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด 
4. นายทวี   โยธ ี            สมาชิกสภา อบต.สขุสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด 
5. นายณรงค์ อร่ามเรือง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านเขวา 
6. นางอ้อย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ 
7. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ 
8. นายนิกร  ทองย่อย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย 
9. นายสมพิศ  พูลแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย 
10. นายศรีนวล  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย 
11. นายพิสรรณ์ จันเทพา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
12. นายแน่น  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
13. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
14. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
15. นายสมุทร  คุ้มครอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
16. นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
17. นายไพบูลย์  ขันทอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
18. นางสาวนัฐทอง  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
19. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 
20. นายบุญมี  ไก่แก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
21. นายสว่าง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
22. นายเฉลียว แก้วหิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเลื่อน สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได 
2. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษ์วรการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
2. นายชานนท์  พรมโลก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายตุ้ม  บุทธนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
4. นายสมภาร บัวจันทร์  เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
5. นายคูณ สีฟ้า   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
6. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายวิจิตร  นรสิงห ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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8. นายสุทิน  วิจิรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
10.  นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.  นายมาโนช ทองเทพ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
12.  นางอรภชา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13.  นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ์         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.   นางสาวสุดารัตน์ บัวจันทร ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
1.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
1.3  การพิจารณากันงบประมาณโครงการ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562        
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ               
ขอเสนอญัตติในเพ่ือพิจารณาในเรื่องการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟ
แสงสว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลสุข
สวัสดิ์ ติดตั้งเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 2 
ต้น ติดตั้งเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น 
พาดสายไฟฟ้า 50 ตร.ชม. จ านวน 4.00 ม้วน 
พาดสายไฟฟ้า 25 ตร.ชม. จ านวน 3.00 ม้วน 
พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงและอุปกรณ์ล่อฟ้า ฯลฯ 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุข
สวัสดิ์ก าหนด อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 
2537 ข้อ 66,67,68 แผนพัฒนา 4 ปีขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลสุขสวัสดิ์   ฉบับเ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ที่ 2 พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 34 
ข้อ 150 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟแสงสว่างสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ติดตั้งเสา คอร. ขนาด 
12 เมตร จ านวน 4 ต้น ติดตั้งเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 
ต้น พร้อมคอน ครอ. สบัน ขนาด 3 เมตร จ านวน 8 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ยึดโยง เดินสายไฟฟ้า NYY  ขนาด 2x4 จ านวน 4 ม้วน 
เดินสายไฟฟ้า NYY  ขนาด 2x6 จ านวน 2 ม้วน ติดตั้งโคมหลอด
สปอร์ตไลด์ 400 W จ านวน 5 หลอด พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้ง
อุปกรณ์ล่อฟ้าแรงต่ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบพาดสายอลูมิเนียม
ขนาด 25 ตรม. จ านวน 3 ม้วน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ก าหนด อ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 แผนพัฒนา 4 ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ที่ 2          
พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 34 ข้อ 150 

 
ซึ่งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี้คือได้รับค าแนะน าจากวิศวกรด้าน
ไฟฟ้าว่าถ้าติดไฟในเสาระดับ 8 เมตร จะอยู่ในระดับที่ส่องตาของนักกีฬาพอดี  
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนขนาดของเสาไฟ 

ประธานสภา ฯ มี สมาชิ กสภาท่ าน ใดจะอภิปราย สอบถามรายละ เ อียดหรื อ ไม่ ครั บ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ  ขอชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการเปลี่ยนแปลค าชี้แจงซึ่งท าให้งบประมาณต้อง
เพ่ิมข้ึน จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
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โอนเพิ่ม โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน  งบด าเนินงาน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีใช้สอย  
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รายการโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟแสง
สว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์            
ต้ังไว้ 74,500 บาท  

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการ
แข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน                      74,500   บาท งบประมาณก่อนโอน                        50,000   บาท 
ขอโอนเพิ่ม                                  40,000  บาท  ขอโอนลด                                     40,000  บาท  
คงเหลือ                                    114,500  บาท คงเหลือ                                       10,000   บาท 

ประธานสภา ฯ มี สมาชิ กสภาท่ าน ใดจะอภิปราย สอบถามรายละ เ อียดหรื อ ไม่ ครั บ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์        

3.3  การพิจารณากันงบประมาณโครงการ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ               
ขอเสนอญัตติในเพ่ือพิจารณาในเรื่องการกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 โครงการที่ยังไม่สรรหาผู้รับจ้างและยังไม่ได้
ด าเนินก่อหนี้ผูกพันดังนี้ 
แผนงาน การเคหะและชุมชน   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ ลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง  สาธารณูปโภค 
1. โครงการ/รายการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟแสงสว่างสนาม
กีฬาองค์การ บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาและ
ระบบไฟแสงสว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ติดตั้งเสา คอร. 
ขนาด 12 เมตร จ านวน 4 ต้น ติดตั้งเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น 
พร้อมคอน ครอ. สบัน ขนาด 3 เมตร จ านวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ยึดโยง                
เดินสายไฟฟ้า NYY  ขนาด 2x4 จ านวน 4 ม้วน เดินสายไฟฟ้า NYY  ขนาด 2x6 
จ านวน 2 ม้วน ติดตั้ งโคมหลอดสปอร์ตไลด์ 400 W จ านวน 5 หลอด               



~ 5 ~ 

พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงต่ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบพาดสาย
อลูมิเนียมขนาด 25 ตรม. จ านวน 3 ม้วน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ก าหนด อ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 2537                     
ข้อ 66,67,68 แผนพัฒนา 4 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวั สดิ์                    
ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ที่ 2 พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 34 ข้อ 150 
กันงบประมาณจ านวน  114,500.- บาท 
2. โครงการ/รายการ โครงการซ่อมแซมถนนดินหน้าคอนเวิร์ส 2 ข้างทาง      
บ้านเขวา หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินหน้าคอนเวิร์ส 2 ข้างทาง
บ้านเขวา หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ถมดินสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร                      
ยาว 60.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่งานดินถมไม่น้อยกว่า 270.00 ลูกบาศก์เมตร                  
ดินตัดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินตัดไม่
น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
สุขสวัสดิ์ แบบเลขท่ี ส.ว. 07/2561 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 ตามแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 5       
กันงบประมาณจ านวน  59,000.- บาท 

ประธานสภา ฯ มี สมาชิ กสภาท่ าน ใดจะอภิปราย สอบถามรายละ เ อียดหรื อ ไม่ ครั บ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ผมขอสอบถาม ผมขอมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในเรื่อง
อ่ืนๆ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                     
ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ผู้อ านวยการกองคลัง มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม       
2 เรือง เรื่องแรกรายรับซึ่ง ณ วันนี้มีงบประมาณเข้ามาทั้งสิ้น 33,694,929.98 
บาท  ท าให้ตอนนี้เรามีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการที่เราตั้งไว้จ านวน
1,194,929.98 บาท ส าหรับรายจ่ายด าเนินการเกือบทุกหมวดแล้วซึ่งจะเหลือ
แค่ที่กันงบประมาณไว้นี้  เพราะ สตง.ปิดงบประมาณในระบบอีลาแอส              
ซึ่งปีงบประมาณจะท าในระบบทุกรายการให้ยกเลิกระบบมือ จะท าให้เช็คข้อมูล
ได้ง่ายกว่าเดิม ส าหรับดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                     
ผมนายวิจิตร นรสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับเรื่องการซ่อมแซมถนนทั้ง 12 
หมู่บ้าน ผมได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกแล้ว บ้างสายผมก็ได้ออกไปดูแล้วว่าการ
สัญจรไปมาล าบาก  ซึ่งได้น าเรียนท่านนายกไปแล้ว ขอแจ้งว่าจะซ่อมแซม
บางส่วนตามหมู่บ้านก่อนที่รถสามารถเกรดได้ ส่วนตามทุ่งนาต่างๆ ก็ขอให้น้ า
ลดลงก่อนถึงจะด าเนินการได้ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่ านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ในวาระ
อ่ืนๆ ขอเพ่ิมเติมจากท่านผู้อ านวยการกองช่างในเรื่องการซ่อมแซมถนนต่างๆ 
ซึ่งได้เร่งให้กองช่างด าเนินการส ารวจและได้โอนงบประมาณเพ่ิมจากโครงการ
ต่างๆ ที่ไม่ได้ด าเนินการประมาณห้าแสนบาท ซึ่งจะพิจารณาการซ่อมแซมจาก
ล าดับความส าคัญและความเหมาะสมด้วย ซึ่งทราบจากกองช่างที่ออกไปส ารวจ
ว่าบางแห่งมีความล าบากมากในการสัญจรไปมา แต่ติดตรงที่พ้ืนที่แคบท าให้รถ
ขนหินขนดิน หรือรถเกรดบดอัดไม่สามารถเข้าไปได้  ขอแจ้งว่าพ้ืนที่ดังกล่าว            
ขอเว้นไว้ก่อน จะด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า 
และอีกบางส่วนจะโอนไปที่ค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่างเพ่ือซื้อยางมะตอย
ส าเร็จรูปเพ่ือซ่อมแซมถนนต่างๆ ที่ช ารุดหรือเป็นหลุม เช่น ทางไปบ้านส าโรง  
โคเฒ่า มีต้นไม้ข้างทางแล้วรากของมันมาดันถนนจรช ารุด ที่ตามสายต่างๆ               
ที่เป็นหลุมครับ 

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2  ถนนจากบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านโนนสว่าง        
ยาวประมาณ 900 เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อมานานหลายปีไม่ได้รับการแก้ไข           
และสายบ้านสุขสวัสดิ์ก็หลุมใหญ่ผู้สัญจรไปมาก็ล าบากฝากท่านผู้บริหารช่วยดู
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ตอนนี้เราก็ได้ประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับ                      
วันนี้สมควรแก่เวลา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ส าหรับการประชุมในครั้งนี้  ขอปิดการประชุมครับ  

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.  

 

 

 




