สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 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
นายภักดี ไชยราช
นายศักดิ์ชาย วีระพล
นายชาญชัย พลโลก
นางมะลิศรี บางศิริ
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นางรัชนี แสนเยีย
นายชานาญ วังกะธาตุ
นายจิระวัฒน์ แสนคา
นายสุนทร โกพล
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายมิทชัย มงคล
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๗ คน
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - สกุล
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นายกิตติ จันทะนะ
นายฤทัย เรทนู

ตาแหน่ง
นายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

-๒ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๕. นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๖. นางวิสุตรา บางศิริ
๗. นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗
ผอ.กองช่าง

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานสภา – เรียนคณะบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านครับ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็น
ผู้ดาเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะแก้ไข
ข้อความในบันทึกการประชุสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๕ เสียง

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประธานสภาฯ
- การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๓ และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามมาตรา 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 กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปีถัดไป กาหนดกี่วัน
- ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอการกาหนดสมัยประชุมการกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๖๓ และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัย ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป และขอให้มีผู้รับรอง ๒ คน
นายชาญชัย – เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกที่ทรงเกียตริ ผมขอเสนอให้มีการประชุม ๔ สมัย
ผู้รับรอง ๑) นายชานาญ วังกะธาตุ
๒) นายสุนทร โกพล
นายมิทชัย-

ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกที่ทรงเกียตริ ผมขอเสนอให้มีการประชุม ๒ สมัย
ผู้รับรอง ๑) นางรัชนี แสนเยีย
๒) นายภักดี ไชยราช
- มีท่านอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ จานวน ๔ สมัย โปรดยกมือ

มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง
ประธานสภา- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ จานวน ๒ สมัย
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ ๓ เสียง

- ๔ประธานสภา

– สรุปสภา ฯ มีมติให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ จานวน ๔ สมัย
เนื่องจากสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ลาดับต่อไปขอ
เชิญท่านสมาชิกเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ เชิญครับ

นายศรีสวาท – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑. นายชานาญ วังกะธาตุ
๒. นายชาญชัย พลโลก
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นายกฤตยชญ์ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑. นางมะลิศรี บางศิริ
๒. นายนออินทร์ ยะสะกะ
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นางมะลิศรี –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑. นางเพ็ญศรี พลชา
๒. นายจีระวัฒน์ แสนคา
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นายภักดี –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ผู้รับรอง ๑. นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
๒. นายคามั่น โคตรสุวรรณ

-๕ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ประธานสภา - สรุปการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้
สมัยสามัญ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
สมัยสามัญแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ( รถยนต์ตู้บรรทุก )
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น ได้มีมติเห็นชอบ รับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะจากหน่วยงานอื่น
โดย รับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะจากโรงพยาบาลกุมภวาปี เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เพื่อใช้เป็นรถในการรับ - ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งทาง โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้พิจารณาอนุมั ติแล้ ว
รายละเอียดของครุภัณฑ์ยานพาหนะ ดังนี้
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๘๗ อุดรธานี ยี่ห้อ
TOYOTA แบบ HIACE สีขาว เครื่องยนต์ดีเซล เลขตัวรถ LH๑๑๓-๐๑๘๖๓๐๓ เลขเครื่องยนต์ ๓
L3๔๖๐๐๗๔๖ ขนาด ๒,๘๐๐ ซีซี ๔ สูบ ในการรับโอนรถจากหน่วยงานอื่นมานั้นภาระที่จะมี
ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และได้ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
คันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้สภาทราบ
มติที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี)
นายมิทชัยเรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยพ่อ
ประเสริฐ โกพล อดีตประธานสภา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ทางสภา ฯ จะไปร่วมคารวะศพท่านวัน
ไหน
นายกเรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน ผมขอเป็นวันนี้ตอนเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยโดยพร้อมเพียงกัน

-

นางวิสุตรานายก-

๖-

เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ
สอบถามเรื่องไฟฟ้า เส้นยอดรีสอร์ท ที่อดีตกานันมานพเสนอไว้ ดาเนินการไปถึงไหนแล้วคะ

เรียนท่านผู้ใหญ่ วิสุตรา ในการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า จะมีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนผมขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงเชิญครับ
ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ ๗ ต้องรองบประมาณเข้ามาก่อน เมื่อมีงบประมาณแล้ว อบต.ถึงจะทาหนังสือ
ขอให้การไฟฟ้าประเมินค่าใช้จ่ายในการขยายเขตก่อนโอนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า และการ
ไฟฟ้าจะเป็นผู้ดาเนินการขยายเขตให้เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายอื่นและ อบต.ไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้ ในการส่งเรื่องให้ไฟฟ้าประเมินค่าใช้จ่ายจะมีระยะเวลาในการประเมิน เมื่อมี
งบประมาณเพียงพอสาหรับดาเนินการแล้วจึงจะเสนอเรื่องให้ไฟฟ้าประเมิน จะได้ไม่ต้องเสนอ
หลายครั้ง สาหรับเรื่องฟ้าส่องสว่าง ผมได้แก้ไขปัญหาโดยการซื้อคัตเอ้าท์ติดให้ และผมขอความ
ร่วมมือผู้นาเปิดปิดด้วยครับ
นางวิสุตราดิฉันขอที่ครอบคัตเอ้าท์กันฝนด้วยคะ
ผอ.ช่าง ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วครับจะให้ช่างไปติดตั้งให้
นายชานาญ- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
สอบถามเรื่องซ่อมแซมฝาร่องระบายน้าบ้านโคกเจริญ ดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้
ประสานไปยังผู้ประกอบการแล้วครับ ถ้าไม่มาผมจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งครับ ถ้าไม่
มาต้องมีการยึดหลักประกันสัญญา สาหรับเรื่องท่อระบายน้า ม.๔ ตอนนี้กาลังประสานไปที่กรม
ทางหลวง ทางท่านอธิบดีกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจากงาน
ประเพณีเสร็จน่าจะดาเนินการได้ครับ
นางสาราญ - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยาก
ให้ท่าน ส.อบต. ที่ไปอบรมมาเล่าเรื่องที่ไปอบรมให้ผู้ที่ไม่ได้ไปฟังคะ
นายชานาญ - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องอบรม
มีหลายเรื่องต้องถามเป็นเรื่องๆ ถึงจะตอบได้ครับ
นายกขอให้ขอเอกสารที่ได้มาจากการอบบรมจะดีกว่านะครับข้อมูลจะได้ถูกต้องครบถ้วน
นายชาญชัย เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
สอบถามเรื่องโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ม.๒ ดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
ผอ.กองช่าง- ผมกาลังดาเนินการประสานกับพื้นที่ใกล้เคียงครับ
นายกกิจกรรมผ่าปลาห้วยแคน แต่ละหมู่รับผิดชอบหมู่ตัวเอง ทั้ง ๘ หมู่จะต้องมีการแสดงวิถีชีวิต
มีซุ้มวิถีชีวิต อบต.จะสนับสนุนเป็นซุ้มเสริมเท่านั้น

-๗ผอ.กองช่าง-

มีหมู่บ้านใดต้องการภาชนะเก็บกักน้าบ้าง/ มีหมู่บ้านไหนต้องการระบบน้าประปา ถ้างบไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ จะได้เร็ว
นายกสาหรับประปาที่เป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านดูแลโดยคณะกรรมการ ถ้าประปาเสียต้องซ่อมแซมเอง
อบต.ไม่สามารถซ่อมแซมให้ได้ ถ้าหมู่บ้านมอบให้ อบต.จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ผอ.กองช่าง - ถ้าหมู่บ้านจะมอบให้ อบต.ดูแล ต้องทาเป็นหนังสือมอบให้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้มอบพร้อมมอบ
ผู้รับพร้อมรับ สามารถทาได้ครับ
นายก แจ้งงานประเพณี ๑๕ ก.พ. แต่งกายชุดพื้นเมืองนะครับ
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไป
ด้วยความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ 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

