
 
 

- ส ำเนำ – 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2562   คร้ังที่ 1 
วันที่  10  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 
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นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายถม  ค ากอง 
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี
นายฉลาด  บรรยง 
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางแตน  เมืองขวา 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.12 
ปลัด อบต.ดอนดู/่เลขาฯ 
 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
ถม  ค ากอง 
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
……………………………. 
หลง  สงฆัง 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
…………………………… 
ฉลาด  บรรยง 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
…………………………… 
ประยุทธ    ทุดปอ 
แตน  เมืองขวา 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ล ำดับที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือชื่อ 

 
หมำยเหตุ 
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ผู้ไม่มำ 
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางพชัรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ 
นางธัญณิชา ห่อไธสง 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 

 
ส.อบต.ม.5 
ส.อบต.ม.7 
ส.อบต.ม.10 
 
รองปลัด อบต.ดอนดู ่
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์ฯ 

 
 
 
 
 
พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
ธัญณิชา ห่อไธสง 
นันทชิา  ค าสอนจิก 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

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

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขอนุญาตุนายอ าเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัยประชุม
วิสามัญ สมยัที  1 ประจ าปี 2562 ซึ ง นายอ าเภอหนองสองห้องได อนุญาตให้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่สมัยวิสามัญ สมัยที  1/2562 ตั้งแต่วันที  9 เมษายน 2562 เป็นต้น
ไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  ซึ งได้ก าหนดประชุมในวนันี้ คือวันที  10 เมษายน 2562  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ  
1. นายส าเริง  แสงศิริ  ส.อบต.ม.5 
2. นางสาวฑิฆัมพร  พรมดี ส.อบต.ม.7 
3. นายบุญโฮม  หลุ่มใส  ส.อบต.ม.10 

3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2562 
   เมื่อวันที่  7  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ.2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  2/2562  เมื อวันที  7  เดือน กุมภาพันธ ์
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ 
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นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2562  เมื อวันที  7 กุมภาพันธ์ 2562   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562   

เมื่อวันที่ 7 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
  

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 3/2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางนันทชิา ค าสอนจิก ท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1) เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลีย่นแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพฒันาท้องถิน่
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่า
สามสบิวันนับแต่วนัทีผู่้บริหารทอ้งถิ่นประกาศใช”้ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้ 
เห็นชอบต่อไป  รายละเอียด รวมถึงประมาณการ ประมาณราคาฯตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
 
(ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
 

นายด่อง จนัอ่อน   บัดนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  เรียบร้อยแล้ว โดยไดป้ฏิบัตติามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 6046   ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการ 
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ 

  ต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 –  
2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 
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มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 21 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  โดยมีคะแนนเสียง  
ดังนี้ 

 

-  เห็นชอบ  20  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
-  ขาดประชุม  3  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. 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
 

5.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน  

  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ข้อ 27) รายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังต่อไปนี้  
 

 1. โครงการขุดลอกสระน้ าขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่่ 5 และบ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 จ านวน  
496,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขุดลอกสระน้ าขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่่ 5 และบ้าน
ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12  โดยปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 12,414 ลูกบาศก์เมตร หรือด าเนินการตามแบบ อบต.ดอนดู่  ก าหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 หน้า ) 

ขอโอนลดจาก 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000 บาท ปัจจุบันได้มีการโอนงบประมาณมาตั้งเพ่ิม 
รวม 746,200 บาท  ขอโอนลด 300,000 บาท คงเหลือ 446,200 บาท 
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- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 

514,080 บาท  ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 319,180 บาท  ขอโอนลด 196,000 บาท  คงเหลือ 123,180 บาท 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 21 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
-  เห็นชอบ  20  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
-  ขาดประชุม  3  เสียง 

นายด่อง จนัอ่อน  ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น แต่ทาง 
ประธานสภาฯ  ผู้บริหารอยากแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ รายละเอียดดังนี้ 
  

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ข้อ 26) รายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพ้ืนฐาน  งบด าเนินงาน  หมวดใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งเป็นรายการใหม่  รายการดังต่อไปนี้  
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายนาพ่อสอน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 จ านวน  52,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไผ่น้อยไปนาพ่อสอน  บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4   โดยด าเนินการ
ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ  กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือด าเนินการตามแบบที่ อบต.
ดอนดู่ ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)  

ขอโอนลดจาก 
แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 

3,413,040 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 2,030,262 บาท  ขอโอนลดจ านวน  52,200 บาท คงเหลือ 1,978,062 บาท 
 

 2. โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าหวายไปล าห้วยราชด าริ บ้านป่าหวาย ม.11 จ านวน 80,900 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมถนนสายป่าหวายไปล าห้วยราชด าริ บ้านป่าหวาย .11  โดยด าเนินการ 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ  กว้าง  2.50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ระยะทาง 450 เมตร หรือด าเนินการ
ตามแบบท่ี อบต.ดอนดู่ ก าหนด 
 ช่วงที่ 2 ลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ  กว้าง  4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ระยะทาง 880 เมตร หรือด าเนินการ
ตามแบบท่ี อบต.ดอนดู่ ก าหนด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) 
ขอโอนลดจากจาก 
- แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)เงินเดือนนายก/รอง

นายก  ตั้งไว้ 514,080 บาท  ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 360,080 บาท ขอโอนลดจ านวน 40,900 บาท คงเหลือ 319,180 
บาท 
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- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 86,400 บาท  ขอโอนลด 40,000 บาท คงเหลือ 46,400 
บาท 
 3. โครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบคันคูล าห้วยเสียว บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 จ านวน 85,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเรียบคันคูล าห้วยเสียว บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3  โดย
ด าเนินการดินถมคันทางเกลี่ยเรียบ  กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร และท าการลงลูกรัง
ทับหลังดินถมปรับเกลี่ยเรียบ  กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ระยะทาง  350.00 เมตร หรือด าเนินการตามแบบ
ที่ อบต.ดอนดู่ ก าหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) 

ขอโอนลดจาก 
 - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 242,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 159,650 บาท ขอโอนลดจ านวน 
 25,200 บาท  คงเหลือ 134,450 บาท 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารอบต. รองนายก เลขานุการนายก  
และสมาชิก อบต. ต้ังไว้ 90,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท 
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้, 100,000 บาท ปัจจุบันมีการโอนงบประมาณเพ่ิม รวมเป็นเงิน 110,769 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท  
คงเหลือ 80,769 บาท 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

 
เลิกประชุมเวลำ   14.30  น. 
 

    

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 
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                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 

ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจันทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวัน  สีหามาตย์) 

 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


