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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
นางสาราญ คาป้อง
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นายภักดี ไชยราช
นางรัชนี แสนเยีย
นายชานาญ วังกะธาตุ
นางมะลิศรี บางศิริ
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นายจีระวัฒน์ แสนคา
นายมิทชัย มงคล
นายศักดิ์ชาย วีระพล
นายสุนทร โกพล
นายชาญชัย พลโลก
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
นายคามั่น โคตรสุวรรณ

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๕
นายฤทัย เรทนู

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมูที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา
เลขานุการนายก อบต.

ลายมือชื่อ
สุวิทย์ อรรคศรีวร
สาราญ คาป้อง
นออินทร์ ยะสะกะ
เพ็ญศรี พลชา
ภักดี ไชยราช
รัชนี แสนเยีย
ชานาญ วังกะธาตุ
มะลิศรี บางศิริ
กฤตยชญ์ พลโลก
จีระวัฒน์ แสนคา
นายมิทชัย มงคล
ศักดิ์ชาย วีระพล
สุนทร โกพล
ชาญชัย พลโลก
ศรีสวาท ใยสุวงษ์
คามั่น โคตรสุวรรณ

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
กิตติ จันทะนะ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นายฤทัย เรทนู

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ปลัด อบต.
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ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๖
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๗
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๘
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
หน.สานักปลัด
จนท.วิเคราะห์ฯ
นายช่างโยธา

ลายมือชื่อ
ณัฐกมล ดวนลี
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ ณ วัดสระพังทอง บ้านหนองย่างชิ้น
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ ณ วัดสระพังทอง บ้านหนองย่างชิ้น
ในวันนี้ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
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เลขานุการสภา-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประธานสภาฯ
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙ และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป มาตรา ๕๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖และ, ข้อ ๑๑(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๑ สมัยประชุมจะกาหนดกี่สมัย (กาหนดได้ ๒-๔ สมัย)
๓.๒ สมัยละกี่วัน (กาหนดได้ ๑-๑๕ วัน)
๓.๓ แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด
๓.๔ กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป กาหนดกี่วัน
ขอให้ท่านสมาชิกเป็นผู้เสนอว่าจะกาหนดสมัยประชุม ปี ๒๕๕๙ กี่สมัย สมัยละกี่วัน แต่ละสมัยเริ่ม
เมื่อใดและกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป กาหนดกี่วัน โดยให้เสนอทีละสมัยและให้มี
สมาชิกรับรองสองคนเชิญครับ
นายศรีสวาท – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ผู้รับรอง ๑. นายชานาญ วังกะธาตุ
๒. นายสุนทร โกพล
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นายชานาญ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
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ผู้รับรอง ๑. นายชาญชัย พลโลก
๒. นางมะลิศรี บางศิริ
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นางมะลิศรี –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้รับรอง ๑. นางรัชนี แสนเยีย
๒. นายจีระวัฒน์ แสนคา
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นางสาราญ –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้รับรอง ๑. นายภักดี ไชยราช
๒. นายสุนทร โกพล
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ประธานสภา - สรุปการกาหนดสมัยประชุมประจาปี ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๗ (๑) และ ข้อ ๘ (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
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ประธานสภา- เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับในระเบียบวาระนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพื่อนสมาชิกคณะที่ ๑
คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๓ คน ตามระเบียบและขอให้มีผู้รับรองสองคนเชิญครับ
นายมิทชัย มงคล เสนอ นายชานาญ วังกะธาตุ
ผู้รับรอง ๑. นายชาญชัย พลโลก ๒. นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายจีระวัฒน์ แสนคา เสนอ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ผู้รับรอง ๑. นายชานาญ วังกะธาตุ๒. นางมะลิศรี บางศิริ
นางมะลิศรี บางศิริ เสนอ นางสาราญ คาป้อง
ผู้รับรอง ๑. นายจีระวัฒน์ แสนคา ๒. นายสุนทร โกพล
ประธานสภา –
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขณะนี้มีผู้ถูก
เสนอชื่อจานวน ๓ คนตามจานวนที่ระเบียบกาหนดไว้พอดี ผมขอมติเห็นชอบสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบท่านสมาชิกที่มีชื่อตามเสนอจานวน ๓ คนนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ประธานสภา – คณะที่ ๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์ เสนอ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ผู้รับรอง ๑. นายจีระวัฒน์ แสนคา ๒. นายชานาญ วังกะธาตุ
นายนายชาญชัย พลโลก เสนอ นายมิทชัย มงคล
ผู้รับรอง ๑. นายศรีสวาท ใยสุวงษ์ ๒. นางเพ็ญศรี พลชา
นายชานาญ วังกะธาตุ เสนอ นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ผู้รับรอง ๑. นางรัชนี แสนเยีย ๒. นายสุนทร โกพล
ประธานสภา –
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขณะนี้มีผู้ถูก
เสนอชื่อจานวน ๓ คนตามจานวนที่ระเบียบกาหนดไว้พอดี ผมขอมติเห็นชอบสมาชิกท่าน
ใดเห็ น ชอบท่ า นสมาชิ ก ที่ มี ชื่ อ ตามเสนอจ านวน ๓ คนนี้ เ ป็ น คณะกรรมการติ ด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายประหยัด - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกรณีการเกิดอัคคีภัยที่เทศบาลเรณูนครทาง
อบต. ของเราน่าจะมีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายกเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านรองที่เสนอ ผมขอมอบหมาย
ให้เลขาของผมเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคและผมของนัดมอบเงินบริจาคในวันพรุ่งนี้ประมาณ ๑๐.๐๐
น. พร้อมกันที่ อบต. ครับ
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ปลัด -

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับตามหมู่บ้านควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน
ตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน เช่นถังดับเพลิง ขวาน ถังทราย และ อปท.ที่มีความพร้อมควรมี
รถดับเพลิงแห่งละ ๑ คัน
นายนออินทร์ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องการสงเคราะห์ สมาชิก
อปพร.เก็บเงินสงเคราะห์กันอย่างไร
พ.ต.อ. ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีฐานข้อมูลสมาชิก อปพร.ทุกหมู่บ้าน
การเก็บเงินสงเคราะห์สมาชิก อปพร.ที่เสียชีวิต จะเก็บรายละ ๕๐ บาท ตามความสมัครใจ
นายชานาญ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากมีรถผู้ประกอบการที่เข้ามาก่อสร้างชน
กาแพงบ้านชาวบ้าน หมู่ที่ ๖ เมื่อไหร่จะดาเนินการซ่อมแซมให้ครับ
ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะรีบตามเรื่องให้ไม่ทราบว่าชาวบ้านอยากได้
เป็นตัวเงินหรือจะให้ซ่อมแซมให้
นายชานาญ- ซ่อมแซมให้ครับ
ประธานสภา- ถ้ามีงบประมาณแล้วอย่าลืมวางท่อระบายน้าหมู่ ๑ ด้วยครับ
ผอ.กองช่าง- ตอนนี้ อบต.ยังไม่มีงบประมาณครับ
นายจีระวัฒน์ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการรางระบายน้ารูปตัวยู หมู่ ๘ งบจ่ายขาด
เงินสะสม เมื่อไหร่จะเข้าดาเนินการครับ
ผอ.กองช่าง – งบจ่ายขาดเงินสะสม ยังเหลือระยะเวลาหลายเดือนครับตอนนี้กาลังเร่งโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลอยู่จะ
ดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ครับ
นายนออินทร์- ผมขอสอบถามเรื่องที่ดินที่ชาวบ้านจะบริจาคดาเนินการถึงไหนแล้วครับ
ผอ.กองช่าง- ผมได้ออกไปสารวจพื้นที่แล้ว ถนนที่จะตัดใหม่กับถนนสาธารณะห่างกันแค่เจ้าเดียวซึ่งถ้าตัดถนนใหม่
ผู้ใช้ประโยชน์ก็น้อยผมอยากให้ทางสภาพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ผมมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้บุคคลคนเดียวมากว่า
นายกกรณีมอบที่ดินแล้วตัดถนนไปให้ราษฎรเพียงคนเดียวแล้วเป็นทางตัน ก็ไม่สมควรที่จะรับมอบ แต่ถ้า
ตัดถนนสายใหม่แล้วยาวไปถึงห้วยแคน มีผู้ใช้ประโยชน์หลายคน ก็ให้ดาเนินรับบริจาคซึ่งถนนเส้นนี้
ราษฎรสามารถใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
นายนออินทร์ – ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านออกไปดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่รับจะได้ให้คาตอบผู้บริจาคไป
นายกในการรับบริจาคทาง อบต.มีค่าใช้จ่าหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้รับไว้ก่อน เราจะตัดถนนให้หรือไม่นั้นให้
สภาพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม – เห็นชอบตามที่นายกเสนอ
หน.สป. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ ท่านสมาชิกและคณะบริหารทุกท่านเซ็นต์
เอกสารรับรองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขอเครื่องราชย์ที่นักทรัพยากรบุคคล หลังจากเลิกประชุมคะ
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ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
แต่เพียงแค่นี้
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

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

