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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งโดยการอนุมัติ   
ของท่านนายอ าเภอเมืองสกลนคร ที่ก าหนดให้วันประชุมสภาสมัยวิสามัญ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ       
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ นับจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องด่วนหรือเรื่องอ่ืนๆ ให้สมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอ

กระทู้และญัตติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑ 

ประจ าปี ๒562 วันที่ 1 เมษายน 2562 ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
   5.1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประจ าปี  พ.ศ.  2562  
ประธานสภา ฯ ข้อ 5.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประจ าปี  พ.ศ.  2562  ขอเชิญฝ่ายบริหาร            
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               
พ.ศ. 2562 ไม่ได้ตั้งจ่ายรายการนี้ ไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายละเอียด มาตั้งจ่ายเป็น              
รายการใหม่ดังนี้ 

   

 



๒ 
 
 

เรื่องเดิม 

  ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562  โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองสกลนคร 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2562 งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายโดย มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน  ไฟฟ้าและถนน 

หมวด  งบอุดหนุน 

ประเภท           เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 11 – บ้านเหล่าพังผือ จ านวนเงิน  157,576  บาท 

รายการ  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 จ านวน 100,000 บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2541  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
เงินอุดหนุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 11 – บ้านเหล่าพังผือ และอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 รวมเป็นเงิน จ านวน  257,576  บาท             
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ 1 

   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน  ไฟฟ้าและถนน 



๓ 
 

หมวด  งบอุดหนุน 

ประเภท           เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 11 – บ้านเหล่าพังผือ จ านวนเงิน  157,576  บาท 

รายการ  อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 จ านวน 100,000 บาท 

 

 

   

 

 

 

   ล าดับที่ 1 

   งบประมาณที่ขอโอนลด 

   แผนงานงบกลาง 

   งาน  งบกลาง 

   หมวด  งบกลาง 

   ประเภท           เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

   

 

 

ตั้งไว้  0  บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 257,576 บาท 

คงเหลือหลังโอน 257,576 บาท 

ตั้งไว้      10,372,800 บาท 

ใช้ไปแล้ว    6,553,500        บาท 

คงเหลือ       3,819,300 บาท 

โอนลดครั้งนี้      257,576 บาท 

คงเหลือ   3,561,724   บาท 



๔ 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  อภิปรายเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบันบ้านดงมะไฟหมู่ที่  ๑๑ พ้ืนที่มีความกว้างขวาง ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ขยาย
บ้านเรือนไปอยู่ตามทุ่งนา จึงมีความจ าเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า ต้องขอความอนุเคราะห์              
จากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย ผมมีโอกาสออกพ้ืนที่พบปะชาวบ้าน ทราบถึงปัญหาดังกล่าว 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ กรณีการขอโอนงบประมาณด้านไฟฟ้า กระผมเห็นด้วย 

นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่ ๑๐  เห็นด้วยครับ การขยายเขตไฟฟ้าเป็นปัญหาทุกหมู่บ้าน ถ้ามี 
งบประมาณ ก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ    
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณ 

   ล าดับที่ ๒  

   งบประมาณที่ขอโอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด  งบลงทุน 

ประเภท           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านโพนก้างปลา 
หมู่ 2  จ านวนเงิน  100,000  บาท  

                                 

 

   

 

 

 

ตั้งไว้  100,000  บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    100,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 0 บาท 



๕ 
 
   

  ล าดับที่ 2 

   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด  งบลงทุน 

ประเภท           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2  
จ านวนเงิน  100,000  บาท 

                  

 

   

 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ   
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  27  เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป   

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ผมขอเปลี่ยนแปลงโครงการ   
ปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2 จ านวนเงิน 
100,000 บาท มาเป็น โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา 
หมู่ 2 จ านวนเงิน 100,000 บาท ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ   
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  

ที่อนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าว 
๕.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบต.ดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

ตั้งไว้  0  บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 100,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 100,000 บาท 



๖ 
 
 
ประธานสภา ฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ หลังจากท่ีแผนพัฒนา อบต.              

ดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการ
พัฒนา และท่ีประชุมประชาคมต าบล วันนี้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ครับ   

ประธานสภา ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่วมพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพ่ือให้ 
แผนพัฒนา อบต.ดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนาเอกสารร่างแผนฯ ที่ส่งให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ หน้าที่ ๒๔ ร่างแผนขอเพ่ิมจาก 
โครงการที่ ๘๓ เป็นโครงการที่ ๘๔ โครงการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงน้อย 
หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน หมู่ที่ ๙ ได้มีน้ าประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย คือ เพ่ือให้ประชาชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ได้มีน้ าประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตัวชี้วัด ประชาชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ 
ได้มีน้ าประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง ผู้รับผิดชอบคือกองช่าง สืบเนื่องจากการประชาคม
หมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ เปลี่ยนแปลงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เป็นปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน ขอเพ่ิมเติมในแผน ขอบคุณครับ 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอแก้ไขหน้า ๒๓ ข้อ ๗๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล .  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพ่ิมจากปี ๒๕๖๔ มาเป็น             
ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร เนื่องจากถนน คสล. 
เดิมยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ประมาณ ๑๕๐ เมตร จึงขอเพ่ิมจากถนน คสล. จากถนนห้าแยกไปถึง 
ต้นยางใหญ่  ข้อ ๘๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากถนนห้าแยกไปถึงต้นยางใหญ่ 
งบประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ขอเพ่ิมเป็นโครงการที่ ๘๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก             
ต้นแคนสู่พื้นที่การเกษตร ในปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ ในร่างแผนฯ ผมขอเพ่ิมเติมโครงการขยายถนนลูกรังบ้าน                 
โนนสมบูรณ์ ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะขอเพ่ิมเติมร่างแผนฯหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาฯ                            

ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน มีประเด็นที่จะพบปะ ปรึกษาหารือให้ขอมูลกับ                 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เริ่มจากเรื่องระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งตามค าสั่ง 



๗ 
 

คสช. ที่ล่วงเลยการครบวาระมาแล้ว ว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อก าหนดระยะเวลา             
การด ารงต าแหน่งน่าจะถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน ในระยะเวลา           
ที่เหลืออยู่ ภารกิจที่จะต้องท าร่วมกัน คือการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
๒๕๖๓ โครงการในพ้ืนที่ ที่ท่านเห็นสมควรด าเนินการ ให้น าเข้าแผนฯ และโครงการใดที่จ าเป็น
เร่งด่วนและอยู่ในอ านาจหน้าที่ ก็ให้น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เรื่องต่อมา การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นยังคงเดิม             
ส่วนสมาชิกสภาฯ จาก ๒ คนเหลือ ๑ คน ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม  
เรื่องการได้รับค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพ่ิมจากเดิม ๒๐ % ขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณา คาดว่าจะได้รับอนุมัติในเร็ววันนี้ 
เรื่องกัญชา ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดที่มีกฎหมายควบคุมอยู่เช่นเดิม 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่ ๕ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าน้ าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน           
นากับแก้ ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จากฝ่ายบริหารครับ 

ประธานสภาฯ จากการที่กองช่างได้ออกไปส ารวจถนน คสล . ที่เกิดน้ าท่วมพบว่า แนวระดับถนนอยู่ในระดับ          
ที่สามารถท าร่องระบายน้ าได้ ท าให้น้ าไหลผ่านไปได้โดยไม่ต้องยกระดับถนนเพ่ิมจากเดิม               
ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ มีการตั้งจ่ายไว้ด าเนินการแล้ว เพียงแต่          
รองบประมาณ  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ถนน คสล. ที่มีปัญหาน้ าท่วมบ้าน
นากับแก้ ดังกล่าว ขณะนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ลงนามจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการภายในเร็ววันนี้             
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

     ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 



๘ 
 

 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 
 


