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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขอนุญาต นายอ าเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัย
ประชุมวสิามัญ สมัยที  5 ประจ าปี 2562 ซึ ง นายอ าเภอหนองสองห้องได้ อนุญาตให้เรียกประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สมัยวสิามัญ สมัยที  5/2562 ตั้งแต่วันที  22 ตุลาคม  2562 
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายหลง  สงฆัง               ส.อบต.ม. 6 
2. นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน    ส.อบต.ม.11  

3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4/2562  คร้ังที่ 1 
   เมื่อวันที่  24 เดือน กันยำยน  พ.ศ.2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  4/2562   คร้ังที  1  เมื อวันที   24   เดือน กันยายน 
เลขาฯสภาฯ   พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ได้เลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมยัที   
ประธานสภาฯ  4/2562 คร้ังที  1  เมื อวันที  24  กันยายน  2562   ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562   

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    

5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญท่านปลัดไดช้ี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ตามที่งานนโยบายและแผนส านกัปลัดได้ จดัท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งประเด็น 
เลขาฯสภาฯ แรกที่เราจะพิจารณาคือ  

1. การเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่โครงการ “โครงการปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง”ตามที่ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพฒันาท้องถิน่ 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจา่ยประจ าปีเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนัน้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้หารบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562 นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา/
ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561) “ข้อ ๒๒/2   ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนันบัแต่วันทีไ่ด้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว” 
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   เหตุผล 

การเพิ่มเติมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ 
อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น   เปน็ไปตาม บนัทึกข้อความงานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ ที่ ขก 80001/2562  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2562  เร่ือง ขอเพิ่ม
โครงการเข้าสู่แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) “โครงการปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิง้”   และ
ตามหนังสืออ าเภอหนองสองห้องที่ ที่ ขก 0023.30/435  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2562 เร่ือง การ
ด าเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป    
2. การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งได้แก่   “โครงการซ่อมแซมถนน ในพื้นต าบลดอนดู่” งบประมาณ  500,000.-  
บาท  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้หารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562 นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561) “ข้อ ๒๒/1   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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เหตผุล 

การเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น   เป็นไปตาม บันทึกข้อความ ที่  ขก 
80003/001  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2562  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565) (งบประมาณ) โครงการ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป   

 
 (ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
 
 

นายด่อง จนัอ่อน  หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประธานสภาฯ  โครงการที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง นั้น มีทา่นสมาชิกสภาฯทา่นใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 25662 ท่านใดเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว 
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 20 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 25662 
โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  19  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 
 

นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
พักประชุม เวลำ 12.00 น  -  13.00 น. 
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ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
 

5.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เร่ือง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายด่อง  จนัอ่อน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที ่29 สิงหาคม 2562 เรื่อง  
ประธานสภาฯ  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 

นั้น  ให้สภาฯของเราพิจารณาไปทีละโครงการเลยนะครับ  ซึ่งโครงการ 
1. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.1 ทางเพื่อการเกษตรสายโรงสี-หลังวัดปา่ 

ทางเพื่อการเกษตรสายคันห้วยราชด าริ ทางสายหนองแวงยาว – ปอแดง  งบประมาณ  185,000 
บาท 

2. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.2 ทางเพือ่การเกษตร สายนาพ่อสงวน-วดัป่า-
ปอแดง ทางเพื่อการเกษตร สายคันคูนาพ่อสงวน  ทางสายรอบบ้านด้านทิศใต้(ผิวคอนกรีต ใกล้
บริเวณสนามฟุตซอร์) งบประมาณ  180,000 บาท 

3. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.4 ทางเพือ่การเกษตร สายหนองไผ่ ทางเพื่อ
การเกษตร สายประสทิธิ์ ทางเพื่อการเกษตร สายสร้อย  งบประมาณ  122,000 บาท 

4. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม. 1,4,5 หมู่ที่ 1.  ทางสายรอบบา้นด้านทิศเหนือ
(นิว) หมู่ที่ 4.  ทางสายทิศใต้วัดนิรันดร หมู่ที่ 5.  ทางสายทิศใต้(เปี่ยง),ซอยลอยลม,หน้าประต ูรร. 
งบประมาณ  173,800 บาท  

5. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.8 ทางสายโคกโดน ทางเพื่อการเกษตรสายโนน
สะอาด-ห้วยตะกั่ว  งบประมาณ  153,000 บาท 

6. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.7 ทางสายเชื่อม ทช.ขก.3020 ป่าหวาย(2 จุด
ช ารุด) ทางเพื่อการเกษตรสายหลังอบต. เชื่อม ทช.ขก.3020 งบประมาณ  40,900 บาท 

7. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม. 8 ทางเพื่อการเกษตรสายแสงไสว(สันต์) เชื่อม 
ทช.บร.5024  งบประมาณ  477,000 บาท 

8. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.9 ทางเพื่อการเกษตรสายศาลาขาว-คลองเฉลิม
พระเกียรติ  งบประมาณ  137,000 บาท 

9. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม. 10 ทางเพื่อการเกษตรสายห้วยตะกั่ว-สวอง 
งบประมาณ  158,000 บาท 

10. โครงการ   ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลดอนดู่ ม.11 ทางเพื่อการเกษตรสายป่าหวาย-ห้วยตะก่ัว 
งบประมาณ  197,000 บาท 
 
 
รวมงบประมาณ  ทั้งสิ้น  1,823,700 บาท 
 
 

(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมฯ 
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นายด่อง จนัอ่อน  หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ท าการจา่ยขาดเงนิสะสม 
ประธานสภาฯ  นั้น มีทา่นสมาชิกสภาฯทา่นใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอ 

มติที่ประชุมในการอนุมัติ ให้จ่ายเงินสะสม ท่านใดเห็นชอบอนมุัติโครงการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 20 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ

จ่ายขาดเงินสะสม โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 

-  เห็นชอบ  19  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 

 

ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลำ   15.00  น. 
  

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                          ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 

 
 



 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


