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สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 
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1. 
 
 

นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
 

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 
 
ส.อบต.ม.1 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
……………………………. 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
……………………………. 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  พรมดี 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 
 

 
 

ลำประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ลำประชุม 
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ล ำดับที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือชื่อ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 
 

 
นักวิเคราะห์ฯ 
 

 
นันทชิา  ค าสอนจิก 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามญั สมัยที  1 ประจ าป ี
2563  คร้ังที  1 เมื อวันที  17 เมษายน 2563 และนัดประชุมในวันนี้วันที  21 เมษายน  2563 เพื อ
พิจารณาจา่ยขาดเงนิสะสมเพื อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที ต าบลดอนดู่  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายบุญจนัทร์  มันสาบุญ    ส.อบต.ม.1 

    2. นายหลง  สงฆงั   ส.อบต.ม.6 
   ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น 

ระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 คร้ังที่ 1  
   เมื่อวันที่  17  เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  1/2563  เมื อวันที  17  เดือน เมษายน  
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563  จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2563 คร้ังที  1   เมื อวันที  17 เมษายน 2563   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   

คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 17  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ไดร้ับควำมเดือดร้อนในเขตพื้นที่ 

ต ำบลดอนดู ่
นายด่อง จนัอ่อน  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ท่านผูบ้ริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมครั้งที  3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ แถลงรายละเอียด 
โครงการที ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมต่อที ประชุมสภาฯ 

นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรียนท่านประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ทุกท่าน ตามที สภา 
ปลัดฯปฏิบัติหนา้ที นายกฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกท่านทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่ซึ งเป็นตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
และระเบียบกฎหมายที ก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกดประสิทธิผลในการพฒันาท้องถิ นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสงูสุดแก่ประชาชน แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้รบั
แจ้งการร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาการ ซึ งได้ตรวจสอบพบว่าเกิดจากปัญหาดังนี ้

1. บ้านหนองแวงยาว หมู่ที  1  โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื อการเกษตร   
2. บ้านหนองแสง หมู่ที  2  โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื อการเกษตร   
3. บ้านโนนท่อน   หมู่ที  3 โครงการ ซ่อมแซมถนนดินเพื อการเกษตร   
4. บ้านหนองไผน่้อย หมู่ที  4 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื อการเกษตร  
5. บ้านโนนสะอาด หมู่ที  6  โครงการซ่อมแซมทางสายสุคล   
6. บ้านหนองบัวลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  
7. บ้านป่าหวาย  หมู่ที  11 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื อการเกษตร   
8. บ้านป่าหวาย   หมู่ที  11 โครงการซ่อมแซมคันคูหนองหิน   
9. บ้านดอนดู ่หมู่ที  12  โครงการซ่อมแซมคันคูล าพังช(ูวังม่วง)    
10. บ้านดอนดู่ หมู่ที  5 หมู่ที  12 โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่   
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวองค์การบริหารส่วน 
ต าบลดอนด ่  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 89 
สามารถขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัตจิากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ขออนุมัติจ่ายขาด
ในครั้งนี ้ จ านวน  1,000,000 .- บาท ประกอบกับ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด ม่ีเงินสะสมเพียงพอที่จะจา่ยค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึนโดยมีฐานะการคลังยังคงมีเสถียรภาพในระยะยาว และเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใชจ้่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัต ิ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึง่อย ่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้าน
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพ นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ตอ้งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
(2)ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งเสรมิกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผ กพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเปน็อันพบัไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจา่ยค่าใช้จา่ยประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงนิสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาวโครงการที่ขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมมีดงันี้ 
1. บ้านหนองแวงยาว หม ่ที่ 1  โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร  งบประมาณ  59,700  

บาท  โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร  

2. บ้านหนองแสง หม ่ที ่2  โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร  งบประมาณ  64,100 บาท 
โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 120     
 เมตร  

3. บ้านโนนท่อน   หม ่ที่ 3 โครงการ ซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร  งบประมาณ  102,700  
บาท โดยท าการลงล กรังเกรดเกลีย่เรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ระยะทาง 1,100  
เมตร 

4.   บ้านหนองไผ่น้อย หม ่ที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร งบประมาณ  107,600  
บาท โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง  
1,800 เมตร  

5. บ้านโนนสะอาด หม ่ที่ 6  โครงการซ่อมแซมทางสายสุคล  งบประมาณ  35,200 บาท รายละเอียด  
      ตามประมาณราคา 
6. บ้านหนองบัวลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร งบประมาณ ......... 
     บาท  โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 257  
     เมตร ลงดินถมทับแน่น กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 257 เมตร 
7. บ้านป่าหวาย  หม ่ที่ 11 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร  งบประมาณ  29,800 บาท 
     โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 500  

เมตร 
8. บ้านป่าหวาย   หม ่ที่ 11 โครงการซ่อมแซมคันค หนองหิน  งบประมาณ  40,200 บาท 

ท าการวางท่อ คสล.ขนาด 0.80 × 1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุก
รอยต่อและถมดินขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร   

9. บ้านดอนด ่ หม ่ที่ 12  โครงการซ่อมแซมคันค ล าพังช (วังม่วง)   งบประมาณ  ................บาท 
     จ านวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา 
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10. บ้านดอนด ่ หม ่ที่ 5 หม ่ที่ 12 โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่  งบประมาณ  331,700 บาท 
      อบต.ดอนด ่ สนับสนุนค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงปฏิบัติงาน 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น     1,182,539.-   บาท 
 

(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1.30 ชั่วโมง) 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมฯ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
พักประชุม เวลำ 12.00 น  -  13.00 น. 
 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
นายด่อง จนัอ่อน  กลับเข้าสู่ที ประชุมกันต่อนะครับ ช่วงเช้าเราได้พิจารณากันไปทีละโครงการแลว้ ซึ งมีบางโครงการที ท่าน 
ประธานสภาฯ สมาชิกยังไม่เข้าในรายละเอียด สถานที ที จะท าการซ่อมแซมปรับปรุง เชน่ พืน้ที โครงการซ่อมแซมคันค 

ล าพังช (วังม่วง)    หมู่ที  12 บา้นหนองบัวลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื อการเกษตร  จึงได้มี
การออกไปดูพื้นที จริง เมื อตอนเที ยงนัน้ จะขอมติที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ให้ความ
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมไปทีละโครงการเลยนะครับ 

1. บ้านหนองแสง หม ่ที ่2  โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร  งบประมาณ  64,100 บาท 
โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 120     
 เมตร  

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
 

2. บ้านโนนท่อน   หม ่ที่ 3 โครงการ ซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร  งบประมาณ  102,700  
บาท โดยท าการลงล กรังเกรดเกลีย่เรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ระยะทาง 1,100  
เมตร 

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
 

3.   บ้านหนองไผ่น้อย หม ่ที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร งบประมาณ  107,600  
บาท โดยท าการลงล กรังเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง  
1,800 เมตร  

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
 

4. บ้านดอนด ่ หม ่ที่ 5 หม ่ที่ 12 โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่  งบประมาณ  331,700 บาท 
      อบต.ดอนด ่ สนับสนุนค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
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5. บ้านดอนด ่ หม ่ที่ 12  โครงการซ่อมแซมคันค ล าพังช (วังม่วง)   งบประมาณ  ............ บาท 
     จ านวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา 

มติที่ประชุม   ให้นายช่างโยธาไปพิจารณาประมาณราคาอีกครั้ง เนื่องจาก ส.อบต.ได้ออกไปส ารวจพื้นที่ 
แล้วประมาณราคากับพื้นที่จริงยังไม่มีความสมดุลกันและจะกลับมาพิจารณาอีกคร้ังใน 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 

   6.  บ้านหนองบวัลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร งบประมาณ..........บาท 
           รายละเอียดตามประมาณราคา 

มติที่ประชุม   ให้นายช่างโยธาไปพิจารณาประมาณราคาอีกครั้ง เนื่องจาก ส.อบต.ได้ออกไปส ารวจพื้นที่ 
แล้วประมาณราคากับพื้นที่จริงยังไม่มีความสมดุลกันและจะกลับมาพิจารณาอีกคร้ังใน 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 

 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไรผมขอนัดประชุมอีกครั้งเพื อพิจารณาจ่ายขาดเงิน 

สะสมสว่นที เหลือในวันพฤหัสบดี ที  23 เมษายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
เลิกประชุมเวลำ   16.00  น. 
 

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)                  (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 



 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


