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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ศุกร์ ที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๔
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๕
นางเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๖
นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๗
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๘
นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๙
นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๑๐ นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๑ นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๑๒ นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๑๓ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๑๔ นายจิระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๕ นายสีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
สีสวาท ใยสุวงษ์
๑๖ นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๒
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๓
นายประหยัด พลโลก
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๖
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หน.สานักปลัด
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ
ไพรสน โสที
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ประหยัด พลโลก
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเชิญกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งงดจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา – แจ้งงดจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆเปลี่ยนแปลงไปและ สามารถรับได้หลายช่องทาง ประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับข้อมูล
ข่าวสารจากทางสื่ออินเตอร์เน็ต บางหมู่บ้านไม่ไปรับหนังสือพิมพ์ที่ อบต.จัดซื้อ ทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยไม่จาเป็น
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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สมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ
มติที่ประชุม – มีมติเห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการเชิญครับ
นักวิเคราะห์ฯ- เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีโดยแผนพัฒนา
สามปีที่ได้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจาปีนั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ แลได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสาระสาคัญดังนี้
๑. กาหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กาหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
๒. การจัดทา เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. กาหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองเทศบาล จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
๔. กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
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๕. กาหนดว่าแผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ อปท.ในปีงบประมาณ
นั้น
๖. กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม
๗. ดังนั้นเพื่อการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อันจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพื่อให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ อปท. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๑
ประธานสภา – มีท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
นางมะลิศรี- เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอเพิ่มเติม
แผนงานสาธารณสุขอยากให้กาหนดขนาดถังขยะ มีฝาปิดมิดชิดแข็งแรง
นักวิเคราะห์- เรียนท่านสมาชิกครับในการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จะนาไปกาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายครับ
นายมิทชัยเรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่า
อยู่ ข้อ ๔. ผมขอเพิ่มเติมการก่อสร้างผิวจราจรด้วยวัสดุยางแอสฟัสสาเร็จรูป
นักวิเคราะห์- รายละเอียดตัวนี้อยู่ในโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตาบลแล้วครับ
( ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ) ท่านใดเห็นชอบให้ประกาศเป็นแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดาเนินการเชิญครับ
นักวิเคราะห์ ฯ- เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลแผนทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจึง
ขอสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้นทราบ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบ ๒
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ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )
ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาดาเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา - เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สืบเนื่องจาก
สานักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สมามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยลเดชฯ จึงได้จัดทาโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้
พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช ฯ
ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตและปฏิบัติ
ตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสาย
กลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ในการนี้ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นและประชาชนทุกหมู
เหล่าในพื้นที่ ยังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ โดยการเข้า
เฝ้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช ฯ ด้วย
ดังนั้นทางคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอเสนอเพิ่มเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐-๒๕๖๒) จานวน ๑ โครงการ คือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕
๒.ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑ แนวทางการพัฒนามุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดย
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
ลาดับที่ ๑๐. โครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริและพระราช
กรณียกิจ
เป้าหมาย จานวน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรของ อบต.หนองย่างชิ้นและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนา
ความรู้ในการศึกษาในโครงการพระราชดาริมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
นายมิทชัย

ปลัด-

นายชาญชัย
นางสาราญ-

ประธาน

-เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องการแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าถนน ม.๓ ผมได้แจ้งเข้ามาจานวน ๓ ครั้งแล้วแต่ทาง อบต.ยังไม่เคยเข้าไปดาเนินการเลย
รบกวนทางคณะบริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดาเนินการให้ด้วยครับ
เนื่องตอนนี้เป็นต้นปีงบประมาณ งบประมาณยังไม่เข้าจึงยังไม่มีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า ทาให้การออกซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า ผมจะกาชับเจ้าที่ให้ออกไปดาเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าให้
-เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเรื่องไฟฟ้า เวลา จทน.
ออกไปซ่อมแซม ส.อบต.ควรออกไปดูด้วยทุกจุด
เรียนท่านปรานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การซ่อมไฟฟ้าตอนนี้ทาง
จนท. มีแบบฟอร์มให้ทาง ส. อบต.หรือผู้นาเซ็นรับรองการซ่อมด้วย ถ้า ส.อบต.หรือผู้นาไม่สะดวก
ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจุดซ่อมแซมเซ็นรับรอง
- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สาหรับวันนี้
ขอปิดประชุมแต่เพียงแค่นี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

