- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายด่อง จันอ่อน
2.
นายบัวเรียน ห้าวจันทึก
3.
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
4.
นายภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
5.
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
6.
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
7.
นายจาปา ปัสสาระกัง
8.
นายพิน พินไธสง
9.
นายสุดตา สารรัตน์
10. นายสาเริง แสงศิริ
11. นายหลง สงฆัง
12. นายอา สงฆัง
13. นายสมศรี สิงห์เทพ
14. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
15. นายประยุทธ แพไธสง
16. นายหวัน สีหามาตย์
17. นายเลือน ศรีจันทร์
18. นายบุญโฮม หลุ่มใส
19. นายประยุทธ ทุดปอ
20. นางแตน เมืองขวา
21. นางนวลออง พินไธสง
22. นางจารุวรรณ ขันภักดี
23. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ผู้ไม่มำ
-

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต.ม.1
สมาชิก อบต.ม.2
สมาชิก อบต.ม.2
สมาชิก อบต.ม.3
สมาชิก อบต.ม.4
สมาชิก อบต.ม.4
สมาชิก อบต.ม.5
สมาชิก อบต.ม.5
สมาชิก อบต.ม.6
สมาชิก อบต.ม.6
สมาชิก อบต.ม.7
สมาชิก อบต.ม.7
สมาชิก อบต.ม.8
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.10
สมาชิก อบต.ม.10
สมาชิก อบต.ม.11
สมาชิก อบต.ม.12
สมาชิก อบต.ม.12
ปลัด อบต.ดอนดู/่ เลขาฯ

ลำยมือชื่อ
ด่อง จันอ่อน
บัวเรียน ห้าวจันทึก
บุญจันทร์ มันสาบุญ
ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
อุไรวรรณ ดาเยอ
บัวสี ปัสสาวะสังข์
จาปา ปัสสาระกัง
……………………………….
สุดตา สารรัตน์
สาเริง แสงศิริ
หลง สงฆัง
อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
ฑิฆัมพร พรมดี
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
บุญโฮม หลุ่มใส
ประยุทธ ทุดปอ
แตน เมืองขวา
…………………………………
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล

หมำยเหตุ

ลำประชุม

ลำประชุม

-2ลำดับที่
1.
2.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางนันทิชา คาสอนจิก
นายอนุกุล นาโม

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักพัฒนาชุมชน

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

นันทิชา คาสอนจิก
อนุกุล นาโม

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ตามทีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 2 ประจาปี
2563 ครั้งที 1 เมือวันที 19 มิถุนายน 2563 และนัดประชุมในวันนี้วันที 30 มิถุนายน 2563 เพือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิมเติม เปลียนแปลง ครั้งที
4/2563 และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพือช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นทีตาบลดอนดู่
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จานวน 2 ท่าน คือ
1. นายพิน พินไธสง
ส.อบต.ม.4
2. นางนวลออง พินไธสง ส.อบต.ม.12
ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น
ระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./เลขาฯ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 2/2563 เมือวันที 29 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที
2/2563 ครั้งที 1 เมือวันที 29 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม

มติที่ประชุม

-3ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์

ขอเชิญนักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามที่งานนโยบายและแผนสานักปลัดได้ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งประเด็น
แรกที่เราจะพิจารณาคือ การการเพิ่มเติม ซึง่ มีโครงการที่ประชาชนในเขตตาบลดอนดู่ ได้ทาการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บา้ น แล้ว และ ทางงานนโยสบายและแผนได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมระดับ
ตาบล มาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และตามที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ
25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้หารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่ มีความจาเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปจั จุบนั ตามภารกิจ
และอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อ
นาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

-4สาหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิม่ เติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
เหตุผล
การเพิ่มเติมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการฯ ทั้ง 12 หมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง)
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง นั้น มีทา่ นสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ท่านใดเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 20 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ
19
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม
เสียง

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เนืองจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ
ประชุมไว้ชัวคราว เพือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น.

-5ที่ประชุม

รับทราบ

พักประชุม เวลำ 12.00 น - 13.00 น.
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.
5.2 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชำชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ท่านผูบ้ ริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ แถลงรายละเอียด
โครงการทีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อทีประชุมสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ทุกท่าน ตามทีสภา
ปลัดฯปฏิบัติหน้าทีนายกฯ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกท่านทราบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าซึงเป็นตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
และระเบียบกฎหมายทีกาหนดไว้
อันจะก่อให้เกดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถินให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน ซึงมีโครงการทีขออนุมัติสภาฯให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมตามรายละเอียดโครงการดังนี้
1. ซ่อมแซมทางคันคู ห้วยเสียวเพือการเกษตร หมู่ที 3 บ้านโนนท่อน งบประมาณ 63,800 บาท
2. ซ่อมแซมคันคูห้วยหาด เพือการเกษตรประกอบสระหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที 4
งบประมาณ 50,000 บาท
3. ซ่อมแซมทางเพือการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที 8 งบประมาณ 129,000 บาท
4. โครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยราชดาริและทางสายจันทร์เพือการเกษตร บ้านป่าหวาย หมู่ที 11
งบประมาณ 68,000 บาท
5. ขุดลอกหนองเลิง บ้านดอนดู่ หมู่ที 5,12 งบประมาณ 337,600 บาท
6. โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงทางคันคู-ทางและแหล่งน้าเพือการเกษตร งบประมาณ 99,300 บาท
7. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.หนองแวงยาว หมูท่ ี 1 งบประมาณ 105,032 บาท
8. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.หนองแสง หมู่ที 2 งบประมาณ 31,089 บาท
9. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.โนนท่อน หมู่ที 3 งบประมาณ 106,622 บาท
10. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.หนองไผ่น้อย หมูท่ ี 4 งบประมาณ 111,959 บาท
11. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.ดอนดู่ หมู่ที 5 งบประมาณ 17,765 บาท
12. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.โนนสะอาด หมู่ที 6 งบประมาณ 82,844 บาท
13. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.หัวหนองแวง หมู่ที 7 งบประมาณ 107,195 บาท
14. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.หนองบัวลอง หมู่ที 8 งบประมาณ 68,093 บาท

-615. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.กุดหว้า หมู่ที 9 งบประมาณ 55,398 บาท
16. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.ห้วยตะกัว หมู่ที 10 งบประมาณ 93,262 บาท
17. โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร บ.ดอนดูเ่ หนือ หมู่ที 12 งบประมาณ 26,426 บาท
รวมงบประมำณ 1,553,385 บำท
ตอนนี้เอกสารประมาณราคาได้เสร็จแล้ว และแจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้พิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับ
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฯ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ทาการจ่ายขาดเงินสะสม
นั้น มีทา่ นสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมในการอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 20 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ
จ่ายขาดเงินสะสม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
-

ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม

19
1
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เรื่องอื่นๆ
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 12.30 น.
ลงชือ

ทวีศักดิ์ บุญกุศล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ
ลงชือ

ด่อง จันอ่อน
(นายด่อง จันอ่อน)
ประธานสภาฯ

ผู้ตรวจ

-7-

ตรวจแล้ว

สมบูรณ์ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน แก้ไขเรือง 1……………………………………...
2…………………………………….….

ลงชือ อุไรวรรณ ดาเยอ ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

ลงชือ เลือน ศรีจันทร์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายเลือน ศรีจนั ทร์)

ลงชือ หวัน สีหามาตย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาตย์)

