
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานส่วนตําบล 

ครั้งที่  ๑  ครึง่ปีแรก  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
********************************************* 

 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เมือ่
วันที่  ๑๐  มนีาคม  ๒๕๕๔   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่าธง   เพื่อพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  โดยยึดถึอปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  หมวด  ๑๐  ขอ้   ๒๐๕, ๒๐๖  ไปแล้วนั้น 

 

  ในการนี้   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ  ข้อ  ๓๐๓  ให้นําระบบเปิดมาใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ประกาศให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันในที่เปิดเผย  จึง
ขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมและผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก  ประจําปี  
๒๕๕๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ    ณ    วันที ่๑๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 
                                                                   (นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง           
 



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองผลการปฏิบัติงานเพือ่เลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานส่วนตําบล 

ครั้งที่ ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
วันที่  ๑๐   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ธง 
************************ 

 

เริ่มประชุม          เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

ผู้มาประชุม            ๔  ท่าน 
 

ผู้ไม่มาประชุม         ๑  ท่าน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายหามะ  มมีะ 
นายสุดิน   มะแซ 
นายนัสรุล  วงค์สันติศาตร์ 
นายอําราญ   เจะมะ 
 

รองนายก  อบต. 
ปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนโยธา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

หามะ    มีมะ 
สุดิน    มะแซ 
นัสรุล วงค์สันติศาสน์ 
อําราญ  เจะมะ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

ประธานที่ประชุม :     ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชมุดังนี ้
 

ระเบยีบวาระที่  ๑       เรื่อง      ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
๑.๑ คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ที่  ๓๘ /๒๕๕๔   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน   เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครัง้ที่  ๑ 
ครึ่งปีแรก)  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔   

 

ระเบยีบวาระที่  ๒        เรื่อง     รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ ๓        เรื่อง       เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล  ครั้งที่ ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

ระเบยีบวาระที่ ๔         เรื่อง    อื่น ๆ 
 

เปิดการประชมุ   ๑๐. ๓๐ น. 
   เมื่อถึงเวลาประชุมนายอําราญ  เจะมะ   กรรมการ/เลขานุการได้รายงานให้ประธานฯ ทราบว่า 
   กรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเข้าประชุมจํานวน  ๔  คน  ซึ่งครบองค์ประชุม จึงได้เริ่มการ 



   ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดันนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑       เรื่อง      ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ที่  ๓๘ /๒๕๕๔   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครั้งที ่๑ ครึ่งปีแรก) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ลงวันที่  ๙  มนีาคม  ๒๕๕๔ 

- ๒ - 
 

ประธานกรรมการฯ  : กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ให้เป็นประธานกรรมการใน 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถและเป็น 
   ธรรมมากที่สุด  อีกทั้งสอดคล้องกับประกาศ ก.อบต.  จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว 
   กับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้นซึ่งกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการแต่งต้ังมา 
   จากหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ในการนี้ขอมอบหมายให้นายอําราญ  เจะมะ 
   กรรมการ/เลขานุการได้ช้ีแจงรายละเอียดคําสั่งให้กรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

กรรมการ/เลขานุการ  :  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ที่  ๓๘ /๒๕๕๔  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่น 
   กรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครั้งที ่ ๑  ครึ่งปีแรก) ประจําปี  
   พ.ศ. ๒๕๕๔   ลงวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ประกอบด้วยกรรมการดังนี้ 
   ๑.นายหามะ  มีมะ    รองนายก อบต.   ประธานฯ 
   ๒.นายสุดิน   มะแซ  ปลัดอบต.ท่าธง   กรรมการ 
   ๓.นางพรเพ็ญ  รักษ์เช้ือ  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
   ๔.นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์ หัวหน้าส่วนโยธา   กรรมการ 
   ๕.นายอําราญ    เจะมะ  หัวหน้าสํานักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
   โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น 
   เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลของพนักงานส่วนตําบลท่าธง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
   โปร่งใสและบังเกิดความยุติธรรมแกผู่้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก)  
   ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน 
   ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก    การบรรจแุละแต่งต้ัง    
   การย้าย  การโอน  การเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่  ๒๔   
   ธันวาคม  ๒๕๕๔   และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  จังหวัดยะลา   เรื่อง  หลักเกณฑ ์
   และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖  
   หมวด  ๑๐ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒        เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑    ไมม่ ี
 

ระเบยีบวาระที่ ๓         เรื่อง    เสนอเพือ่พิจารณา 
   ๓.๑    พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  



   ครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔    

ประธานกรรมการฯ  : สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
   ครั้งที่ ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม) 
   หรือต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  มีพนักงานส่วนตําบล  ณ   
   วันที่  ๑   มีนาคม  ๒๕๕๔   ที่ได้รับการพิจารณา  จํานวน  ๑๑  คน  ได้แก่ 

(๑) สํานักงานปลดัอบต. 
๑.๑  นายสุดิน       มะแซ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑.๒ นายอําราญ  เจะมะ  หัวหน้าสํานักปลัด 
๑.๓ นางสาวส่อฝีย๊ะ   หวันตะหา นักวิชาการศึกษา   ระดับ  ๔ 
๑.๔ นายอาซ ิ  เด็งราเม็ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  ๔ 
                                    
                            - ๓ - 
 

(๒) ส่วนการคลัง 
๒.๑ นางพรเพ็ญ รักษ์เช้ือ  หัวหน้าส่วนการคลัง 
๒.๒ นางสาวนิราภร นิและ  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  ๔ 
๒.๓ นางฮาดียะห์   จงกลลาบาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๒ 
๒.๔ นางศศิวรินทร์ สินชัยวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ   ระดับ  ๑ 
๒.๕ นางสาวคายรุซ  บากา  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ระดับ  ๑ 

   (๓) ส่วนโยธา 
        ๓.๑ นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์ หัวหน้าส่วนโยธา 
        ๓.๒ นายสมมาศ มะหาด๊ะ  นายช่างโยธา   ระดับ ๖ ว 
   โดยพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งทั้งในสํานักงานปลัดฯ , ส่วนการคลัง , ส่วนโยธา  ได้รับการ 
   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นประกอบในการ 
   พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกนี้  

ที่ประชุม           : รับทราบ 
 

ประธานกรรมการฯ  : ตามท่ีผู้บังคับบัญชาขั้นตนในแต่ละส่วนราชการได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ 
   ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   พนักงานส่วนตําบล (ครั้งที่ ๑  ครึ่งปีแรก)  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้เป็นผู้พิจารณาว่า 
   เหมาะสมหรือสมควรตามที่ผูบั้งคับบัญชาทั้งต้นได้ประเมินมาหรือไม่โดยการประเมินประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตําบลได้ยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  จังหวัดยะลา  หมวด  ๑๐  ข้อ ๒๐๕ , ๒๐๖ ซึ่ง 
   พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการประเมินจากหัวหน้าส่วนและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
   ให้ได้รับการเลือ่นขั้นเงินเดือน ๐.๕  ขั้นตามประกาศคณะกรรมการการพนักงานส่วนตําบล  



   จังหวัดยะลา   ข้อ  ๒๐๕  มดัีงนี้ 
    ๑. นายสุดิน   มะแซ  ปลัดอบต.  ระดับ ๗ 
    ๒. นางสาวส่อฝีย๊ะ หวันตะหา นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๔ 
    ๓. นายอาซิ เด็งราเม็ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔ 
    ๔. นางสาวนิราภร  นิและ  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ๔ 
    ๕. นายนัสรุล    วงค์สันติศาสน์ หัวหน้าส่วนโยธา  ระดับ ๔ 
    ๖. นายสมมาศ    มะหาด๊ะ นายช่างโยธา  ระดับ  ๖ ว 
    ๗. นางฮาดียะห์   จงกลลาบาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  ๒ 
    ๘. นางศศิวรินทร์  สินชัยวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  ระดับ ๑ 
    ๙. นางสาวคายรุซ บากา  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ระดับ ๑ 
   และพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการประเมินให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๐ ช้ันตามประกาศ 
   คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  จังหวัดยะลา   ข้อ  ๒๐๖  มีดังนี ้
    ๑. นางพรเพ็ญ   รักษ์เช้ือ  หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ  ๗ 
    ๒. นายอําราญ   เจะมะ  หัวหน้าส่วนสํานักปลัด    ระดับ  ๖ 
   คํานวณโดยใช้วงเงินร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
   เป็นเงิน (๑๑๘,๓๙๐x๖) หารด้วย ๑๐๐  เปน็เงินที่ใช้เลื่อนขั้นครั้งที่ ๑  เท่ากับ ๗,๑๐๓.๔๐ บาท 
   เมื่อคิดประมาณการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น  (๙  คน)  ใช้เงิน ๒,๐๘๐ บาท  และการเลื่อนขั้น ๑.๐ ช้ัน 

- ๔ - 
 

   ( ๒ คน ) ใช้เงิน ๑,๖๐๐  บาท   รวมการใชเ้งินในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
   จํานวน  ๑๑  คน  ในครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๖๘๐  บาท  และ เงินที่เหลือครั้งนี้ 
    ๓,๔๒๓.๔๐  บาท 
 

ที่ประชุม        :  รับทราบ 
 

ประธานกรรมการฯ  : ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  หมวด  ๑๐  ข้อ  ๒๑๗ ให้เสนอ 
   ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
   ตําบลเป็นผู้มีอํานาจส่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ประธานกรรมการฯ :  เมื่อได้มีความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ครั้งที่ ๑ 
   ครึ่งปีแรก  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔  ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  หาก 
   ไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    :  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๔   เป็นดังนี ้
๑. สํานักงานปลดั 

๑.๑ นายอําราญ   เจะมะ  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด   ให้เลื่อน  ๑.๐ ขั้น  ตามประกาศ 



  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๖   
๑.๒ นายสุดิน     มะแซ  ตําแหน่ง  ปลดั อบต.  ให้เลือ่น  ๐.๕  ขั้น  ตามประกาศ 
      คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 
๑.๓ นางสาวส่อฝีย๊ะ หวันตะหา ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ให้เลื่อน  ๐.๕  ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 
๑.๓ นายอาซิ   เด็งราเม็ง  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ให้เลื่อน  ๐.๕  ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 

๒. ส่วนการคลัง 
๒.๑ นางพรเพ็ญ  รักษ์เช้ือ  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง   ให้เลื่อน  ๑.๐ ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๖ 
๒.๒ นางสาวนิราภร  นิและ  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ   ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 
๒.๓ นางฮาดียะห์  จงกลลาบาน  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น       
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ ๒๐๕ 
๒.๔ นางศศิวรินทร์   สินชัยวงค์  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น       
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ ๒๐๕ 
๒.๕ นางสาวคายรุซ   บาการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น       
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ ๒๐๕ 

๓. ส่วนโยธา 
๓.๑ นายนัสรลุ   วงค์สันติศาสน์  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา   ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 
๓.๒ นายสมมาศ   มะหาด๊ะ  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา   ให้เลื่อน  ๐.๕ ขั้น  ตาม    
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดยะลา  ข้อ  ๒๐๕ 

                                     - ๕ - 
 

และผู้ที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครั้งนี ้เป็นไปตามโควตาร้อยละ ๑๕ ของจํานวนคน  
ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   ทุกประการ 
 

ที่ประชุม :  รับทราบผลการพิจารณาเลือ่นขั้นเงนิเดือน 
 

ประธานกรรมการฯ  :     ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็น 
    ชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑  ครึ่งปีแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ขอมอบหมายให ้
    นายอําราญ   เจะมะ   กรรมการและเลขานกุารดําเนินการทําการบันทึกรายงานการประชุม 
    ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลท่าธง เพื่อเสนอนายกองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบล  ในการพิจารณาอนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป 
 

ที่ประชุม  :   รับทราบ 



 

ระเบยีบวาระที่ ๔          เรื่อง  อื่น ๆ 
     -   ไม่ม ี
 

ประธานกรรมการฯ   :  มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  :   ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม 
  

ประธานกรรมการฯ   :  หากไม่มีกรรมการท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติม กระผมขอยุติและปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม  :  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
      

(ลงชื่อ)........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายอําราญ   เจะมะ) 
  หัวหน้าสํานกัปลัด 

 
 

(ลงชื่อ)...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายหามะ   มีมะ) 

          รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
 
                              ..................................................................................................................... 

ตรวจถูกต้อง 
 
 

(นายหามะ   มีมะ) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 


	ประกาศ    ณ    วันที่ ๑๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

