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สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
*************************
จำนวนผู้เข้ำประชุม ๑๕ คน ลำกิจ ๑ คน
จำนวนผู้ไม่เข้ำประชุม - คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
๑
นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธำนสภำ
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นำงสำรำญ คำป้อง
รองประธำนสภำ
สำรำญ คำป้อง
๓
นำยมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
๔
นำงรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๕
นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชำ
๖
นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมูที่ ๒
ศรีสวำท ใยสุวงษ์
๗
นำยชำนำญ วังกะธำตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชำนำญ วังกะธำตุ
๘
นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คำมั่น โคตรสุวรรณ
๙
นำยสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๑๐ นำยจีระวัฒน์ แสนคำ
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคำ
๑๑ นำยนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๒ นำยกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมูที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๑๓ นำยภักดี ไชยรำช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยรำช
๑๔ นำยชำญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชำญชัย พลโลก
๑๕ นำงมะลิศรี บำงศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บำงศิริ
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๖ คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นำงสวัสดี แสนลัง
๓
นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๔
นำยฤทัย เรทนู
๕
นำงสำวณัฐกมล ดวนลี
๖
นำยรติพล จันทะนะ

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรสภำ
เลขำนุกำรนำยก อบต.
หน.สำนักปลัด
ผอ.กองช่ำง

ลำยมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
สวัสดี แสนลัง
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี
รติพล จันทะนะ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

2
ผู้เข้ำประชุม ๑๔ คน
ลำกิจ ๑ คน
ผู้ที่เข้ำประชุม
๑.นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
๒.นำงสำรำญ คำป้อง
๓.นำยมิทชัย มงคล
๔.นำงรัชนี แสนเยีย
๕.นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
๖.นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
๗.นำยชำนำญ วังกะธำตุ
๘.นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ
๙.นำยสุนทร โกพล
๑๐.นำยจีระวัฒน์ แสนคำ
๑๑.นำยนออินทร์ ยะสะกะ
๑๒.นำยกฤตยชญ์ พลโลก
๑๓.นำยภักดี ไชยรำช
๑๔.นำยชำญชัย พลโลก
๑๕.นำงมะลิศรี บำงศิริ

ประธำนสภำ
รองประธำนสภำ
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๗

ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๖ คน
๑.นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒. นำงสวัสดี แสนรังค์
๓. นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๔.นำยฤทัย เรทนู
๕.นำงสำวณัฐกมล ดวนลี
๖.นำยรติพล จันทะนะ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนุกำรสภำ
เลขำนุกำรนำยก
หัวหน้ำสำนักปลัด
ผอ.กองช่ำง

เปิดประชุม เวลำ ๙.๓๐ น.
เลขำนุกำร ฯ

- เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมและเมื่อครบองค์ประชุมแล้วเชิญประธำนสภำกล่ำวเปิดกำร
ประชุม
ประธำนสภำ- กล่ำวสวัสดีที่ประชุม และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ประธำนสภำแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับวันนี้มีดังนี้
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ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- แนะนำเจ้ำหน้ำที่ อบต.โอนย้ำยมำใหม่จำก อบต.หนองซน
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. กำรประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหำคม
๒๕๖๒
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ( วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ )
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
จำกนั้นประธำนสภำดำเนินกำรตำมระเบียบวำระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
แนะนำเจ้ำหน้ำที่ อบต.โอนย้ำยมำใหม่จำก อบต.หนองซน คือ นำยวัฒนำ ธงยศ ตำแหน่ง
นักพัฒนำชุมชน สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. กำรประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒
ประธำนสภำ – มอบหมำยเลขำนุกำรสภำเป็นผู้ดำเนินกำรในระเบียบวำระนี้
เลขำนุกำรสภำเรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในระเบียบนี้
มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมในบันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว หรือไม่ ถ้ำไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือ
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
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ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
ประธำนสภำ –
ในระเบียบวำระนี้ผมขอมอบหมำยให้คณะกรรมกำรแปรญัตติเป็นผู้ดำเนินกำรเชิญครับ
ประธำนคณะ เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น คณะบริหำรและสมำชิกผู้มีเกียตริ
กรรมกำรแปรญัตติ
ทุกท่ำนกระผมนำยชำนำญ วังกะธำตุ ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองย่ำงชิ้น สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖
สิงหำคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๖
สิงหำคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๒ ถึง
เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น นั้น เมื่อครบ
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติดังกล่ำวแล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น ผู้ใดได้เสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมและ แปร
ญัตติเกี่ยวกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่
อย่ำงใด ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจำรณำเสนอควำมเห็นและแปรญัตติ
เกี่ยวกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙
สิงหำคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองย่ำงชิ้น ไปแล้วนั้น คณะกรรมกำรแปรญัตติ ฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เสนอมำนั้น ได้ตั้งงบประมำณไว้เหมำะสมกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง
และเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแนวนโยบำยในแผนพัฒนำและสอดคล้องกับ
ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนแล้ว ร่ำงงบประมำณดังกล่ำวนี้ มีควำมสมบูรณ์และ
ครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประกำรใด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๓ ให้
คงไว้ตำมร่ำงเดิม จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและนำเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองย่ำงชิ้น เพื่อพิจำรณำในวำระที่ ๒ และวำระที่ ๓ ต่อไป
มติที่ประชุม - รับทรำบ
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ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
( วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ )
ประธำนสภำ – ในระเบียบวำระนี้ ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กล่ำวสรุปรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติไปแล้วนั้น มี
สมำชิกท่ำนใดจะซักถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำมีเชิญครับ ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย
ซักถำม ผมขอมติที่ประชุม สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธำนสภำ – ในระเบียบวำระนี้ผมขอมอบหมำยให้เลขำนุกำรสภำ เป็นผู้ดำเนินกำรครับ
เลขำนุกำรสภำฯ- เรียนท่ำนประธำนสภำและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ในระเบียบวำระนี้ กองคลังได้เสนอเรื่อง
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๒ เหตุผล/คำชี้แจง เนื่องจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ที่ตั้งจ่ำยไว้ ไม่เพียงพอ / เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ อ้ำงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ หรือโอนไปตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอเสนอรำยละเอียด ขอโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รำยละเอียดดังนี้
-โอนลด
จำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หมวดค่ำใช้สอยประเภทรำยจ่ำย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง งบประมำณอนุมัติ
๔๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๒๕๖,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๐๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณหลังโอน ๕๖,๐๐๐ บำท
+โอนเพิ่ม
ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำย ค่ำบำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รำยกำรรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่
งบประมำณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณก่อนโอน ๔๔๐ บำท จำนวนเงินที่โอน
๒๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ หลังโอน ๒๐๐,๔๔๐ บำท
ประธำนสภำ- มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะซักถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบอนุมัติให้
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
ท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือ
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
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ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นำยนออินทร์ - เรียนท่ำนประธำนสภำและคณะบริหำร สมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ผมขอถำมทำงคณะบริหำร
เรื่องครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสระทอง ตอนนี้มีเด็กจำนวน ๒๖ คน มีครู จำนวน ๑ คน ครูคนเดียว
ผมว่ำจะดูแลเด็กไม่ทั่วถึงเด็กอำจได้รับอันตรำย อยำกให้คณะบริหำรจัดหำครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มตำม
จำนวนครับ
นำยกเรียนประธำนสภำและสมำชิกทุกท่ำนครับ สำเหตุที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระพังทองมี ผดด. ๑ คน
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ที่มอบหมำยให้ไปดูแลเด็กลำคลอด ตอนนี้ครบกำหนดลำและมำทำงำนตำมปกติ
แล้ว ผมจะทำคำสั่งมอหมำยงำนให้ไปช่วยดูแลเด็กที่ ศพด.วัดสระพังทองตำมเดิมครับ
นำยมิทชัยเรียนท่ำนประธำนสภำและคณะบริหำร สมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน เนื่องจำกพื้นที่ ม.๓ มีท่อ
ระบำยน้ำชำรุดบริเวณหน้ำบ้ำนนำงลำเพ็งถึงบ้ำนนำยด้วง ท่อขนำด ๐.๓๐X ๑.๐๐ เมตร ผมอยำก
ให้ทำงคณะบริหำรดำเนินกำรซ่อมแซมให้ด้วยครับ
นำยกครับ ผมจะมอบหมำยให้กองช่ำงออกไปตรวจสอบและดำเนินกำรซ่อมแวมให้ครับ
นำงมะลิศรี- เรียนท่ำนประธำนสภำและคณะบริหำร สมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ดิฉันอยำกจะขอให้ทำงคณะ
บริหำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยหลังบ้ำนยำยติ๋ม คะ เพรำะมันชำรุดเป็นอันตรำยต่อผู้ขับขี่คะ
นำยกผมจะให้กองช่ำงออกไปตรวจสอบครับ
นำยชำนำญ- เรียนคณะบริหำร ตอนนี้ร่องระบำยน้ำ ม.๖ ฝำชำรุดผมขอให้ดำเนินซ่อมแซมด้วยครับอันตรำย
สำหรับผู้ขับขี่ครับ
นำยกช่วงบ่ำยจะให้ จนท.กองช่ำงดำเนินกำร
นำยนออินทร์- อยำกให้ จนท.กองช่ำง ออกไปดูถนนบริเวณทำงแยกศูนย์เด็ก ม.๘ ถนนก่อสร้ำงใหม่ทำให้ถนนต่ำง
ระดับโดยเฉพำะรถขนำดเล็กจะผ่ำนลำบำก
นำงสำรำญ- ดิฉันอยำกให้ จนท.นำยำงมะตอยไปซ่อมแซมถนนหน้ำวัดป่ำโนนสะอำดด้วยคะ
นำยกตำมที่อบต.ได้ตั้งงบประมำณซื้อเครื่องตบดิน และเจ้ำหน้ำที่ก็ได้นำไปใช้ในกำรซ่อมแซมถนน โดย
กำรนำยำงมะตอยหยอดตำมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่และใช้เครื่องตบดินตบให้เรียบ จะพยำยำม
ดำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งตำบลครับ และวันศุกร์นี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมผ้ำป่ำ อพปร.และวันนี้ขอ
เชิญสมำชิกทุกท่ำนร่วมผูกแขนให้กับแม่บ้ำนท่ำน ส.อบต.นออินทร์ และ ท่ำน ส.อบต.คำมั่น
ประธำนสภำ - นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น สำหรับวันนี้ขอปิดประชุมแต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๐๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ ผู้บันทึกกำรประชุม
( นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
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( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

( ลงชื่อ )

ชำญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยชำญชัย พลโลก )
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุนทร โกพล )
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำงรัชนี แสนเยีย )
เลขำนุกำร คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

