- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
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.
นายถม คากอง
8.
นายจาปา ปัสสาระกัง
9.
นายพิน พินไธสง
10. นายสุดตา สารรัตน์
11. นายสาเริง แสงศิริ
12. นายหลง สงฆัง
13. นายอา สงฆัง
14. นายสมศรี สิงห์เทพ
15. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
16. นายฉลาด บรรยง
17. นายประยุทธ แพไธสง
18. นายหวัน สีหามาตย์
19. นายเลือน ศรีจันทร์
20. นายบุญโฮม หลุ่มใส
21. นายประยุทธ ทุดปอ
22. นางแตน เมืองขวา
23. นางนวลออง พินไธสง
24. นางจารุวรรณ ขันภักดี
25. 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.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.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
ถม คากอง
จาปา ปัสสาระกัง
พิน พินไธสง
สุดตา สารรัตน์
…………………………….
หลง สงฆัง
อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
……………………………
ฉลาด บรรยง
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
……………………………
ประยุทธ ทุดปอ
แตน เมืองขวา
นวลออง พินไธสง
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล

หมำยเหตุ

ขำดประชุม

ขำดประชุม

ขำดประชุม

-2ลำดับที่
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ชื่อ - สกุล
ผู้ไม่มำ
นายสาเริง แสงศิริ
นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
นายบุญโฮม หลุ่มใส
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
นางธัญณิชา ห่อไธสง
นางนันทิชา คาสอนจิก

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.10
รองปลัด อบต.ดอนดู่
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ

พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
ธัญณิชา ห่อไธสง
นันทิชา คาสอนจิก

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ขอนุญาตุนายอาเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที 1 ประจาปี 2562 ซึง นายอาเภอหนองสองห้องได อนุญาตให้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที 1/2562 ตั้งแต่วันที 9 เมษายน 2562 เป็นต้น
ไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน ซึงได้กาหนดประชุมในวันนี้ คือวันที 10 เมษายน 2562
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายสาเริง แสงศิริ ส.อบต.ม.5
2. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี ส.อบต.ม.7
3. นายบุญโฮม หลุ่มใส ส.อบต.ม.10
3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่ วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2562
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./เลขาฯ

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 2/2562 เมือวันที 7 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

-3ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที
1/2562 เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม

มติที่ประชุม

ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 3/2562
ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1) เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลีย่ นแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิน่
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
เห็นชอบต่อไป รายละเอียด รวมถึงประมาณการ ประมาณราคาฯตามเอกสารทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว
(ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 1 ชั่วโมง)

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัตติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ
ต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

มติที่ประชุม

-4มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 21 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉัน ท์เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้
-

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม
ขาดประชุม

20
1
3

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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.

ที่ประชุม

รับทราบ

พักประชุม เวลำ 12.00 น - 13.00 น.
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

5.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งเป็นรายการใหม่
การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ข้อ 27) รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังต่อไปนี้
1. โครงการขุดลอกสระน้าขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ ท่ี่ 5 และบ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 จานวน
496,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขุดลอกสระน้าขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่่ที่ 5 และบ้าน
ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 โดยปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 12,414 ลูกบาศก์เมตร หรือดาเนินการตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 หน้า )
ขอโอนลดจาก
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000 บาท ปัจจุบันได้มีการโอนงบประมาณมาตั้งเพิ่ม
รวม 746,200 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท คงเหลือ 446,200 บาท

-5- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก
514,080 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 319,180 บาท ขอโอนลด 196,000 บาท คงเหลือ 123,180 บาท
มติที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 21 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉัน ท์เห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ
20
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม
เสียง
- ขาดประชุม
3
เสียง
ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น แต่ทาง
ผู้บริหารอยากแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ รายละเอียดดังนี้

โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งเป็นรายการใหม่
การโอนครั้งนี้เป็น อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ข้อ 26) รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน งบดาเนินงาน หมวดใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งเป็นรายการใหม่ รายการดังต่อไปนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายนาพ่อสอน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 จานวน 52,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไผ่น้อยไปนาพ่อสอน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยดาเนินการ
ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือดาเนินการตามแบบที่ อบต.
ดอนดู่ กาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)
ขอโอนลดจาก
แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
3,413,040 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 2,030,262 บาท ขอโอนลดจานวน 52,200 บาท คงเหลือ 1,978,062 บาท
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าหวายไปลาห้วยราชดาริ บ้านป่าหวาย ม.11 จานวน 80,900 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการซ่อมแซมถนนสายป่าหวายไปลาห้วยราชดาริ บ้านป่าหวาย .11 โดยดาเนินการ 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หรือดาเนินการ
ตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 880 เมตร หรือดาเนินการ
ตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)
ขอโอนลดจากจาก
- แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)เงินเดือนนายก/รอง
นายก ตั้งไว้ 514,080 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 360,080 บาท ขอโอนลดจานวน 40,900 บาท คงเหลือ 319,180
บาท

-6- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 86,400 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท คงเหลือ 46,400
บาท
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบคันคูลาห้วยเสียว บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 จานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการซ่อมแซมถนนสายเรียบคันคูลาห้วยเสี ยว บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 โดย
ดาเนินการดินถมคันทางเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร และทาการลงลูกรัง
ทับหลังดินถมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หรือดาเนินการตามแบบ
ที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)
ขอโอนลดจาก
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 242,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 159,650 บาท ขอโอนลดจานวน
25,200 บาท คงเหลือ 134,450 บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริ หารอบต. รองนายก เลขานุการนายก
และสมาชิก อบต. ตั้งไว้ 90,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้, 100,000 บาท ปัจจุบันมีการโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงิน 110,769 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท
คงเหลือ 80,769 บาท
ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 14.30 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 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

ลงชือ เลือน ศรีจันทร์ ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
(นายเลือน ศรีจันทร์)

ลงชือ หวัน สีหามาตย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาตย์)

