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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี  2562 

วันท่ี  29  เมษายน  2562  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยสมภำร  หันแถลง ประธำนสภำ  อบต. สมภำร  หันแถลง  
2 นำยโยธิน  นำมฤทธ์ิ รองประธำนสภำ อบต. โยธิน  นำมฤทธ์ิ  
3 นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง เลขำนุกำรสภำ อบต. อ ำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นำงอรทัย   รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 อรทัย   รุ่งแสง  
5 นำยตุ๋ย  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
6 นำยนำวำ  โสรส   สมำชิกหมู่ที่ 2 นำวำ  โสรส    
7 นำยนครินทร์  แก้วลอย สมำชิกหมู่ที่ 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นำยสมพงษ์  เกษกร สมำชิกหมู่ที่ 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นำยส ำรำญ  วงษ์ฮำม สมำชิกหมู่ที่ 3 ส ำรำญ  วงษ์ฮำม  
10 นำยสมชิต  แซ่อึ้ง สมำชิกหมู่ที่ 4  สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ สมำชิกหมู่ที่ 5 ปรำณี  ค ำโพธ์ิ  
12 นำยสุริยำ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุริยำ  รุ่งแสง  
13 นำยสุพรรณ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
14 นำงเพ็ญ  ค ำเนตร สมำชิกหมู่ที่ 7 เพ็ญ  ค ำเนตร  
15 นำยสังวำล    เกษี สมำชิกหมู่ที่ 7 สังวำล  เกษี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยมงคล  แซ่ซือ นำยก อบต. มงคล  แซ่ซือ  
2 นำยวิไลย์  ผ้ำน้ ำฝน รองนำยก  อบต. วิไลย์  ผ้ำน้ ำฝน  
3 นำยสะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก  อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นำยรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก  อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
6 นำยสีหโยธิน  แก่นดี ผอ.กองช่ำง สีหโยธิน  แก่นดี  
7 นำยจิระฐำ   ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด จิระฐำ   ปิยะวงษ์  
8 นำงวรลักษณ์  กัณหะบุตร ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม วรลักษณ์  กัณหะบุตร  
9 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผอ.กองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  

๑๐ นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์ฯ ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ  
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เมื่อถึงก ำหนดเวลำกำรประชุมแล้วเลขำนุกำรสภำฯได้ส่งสัญญำณให้สมำชิกสภำฯ เข้ำประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
นำยสมภำร  หันแถลง   1.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือน  
ประธำนสภำฯ  1ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)  เชิญเจ้ำหน้ำที่ ครบั 

กองคลัง 
นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง   - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนปลัด สมำชิกทุกท่ำน คณะผู้บริหำร รำยงำนผลกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือน 1 ตุลำคม 2561 – 31 

มีนำคม 2562)  ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้ง
ประมำณกำรรำยรับไว้ทั้งสิ้น  27,000,000  บำท  

  
นำงจิระฐำ   ปิยะวงษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ  คณะผู้บริหำร กำรด ำเนินงำนของส ำนักปลัด     
หัวหน้ำส ำนักปลัด (รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือน 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)  มีกิจกรรมที่ได้    

ด ำเนินกำรดังนี ้
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นำงนัยนำ พวงจันทร ์ เรียนท่ำนประธำนและผูเ้ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในส่วนของกองกำรศึกษำได้จัด 
ผอ.กองกำรศึกษำฯ ท ำสรปุผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสที่ 1-2 รำยละเอียดตำมที่เสนอ  ดังต่อไปนี ้

1. โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 
2. ด ำเนนิกำรเบิกจ่ำยและติดตำมเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในเขต 

อบต.หนองค้ำประจ ำภำคเรียนที่ 1และภำคเรียนที่2  ปีกำรศึกษำ 2561 โดยเบิกจ่ำยเงิน
อุดหนุนอำหำกลำงวันให้กับโรงเรียนในเขตอบต.หนองค้ำครบทุกโรงเรียน จ ำนวน 200 วัน 

3. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน
ในเขตอบต.หนองค้ำประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 และภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 260 วัน 

4. รับสมัครเดก็นักเรียนของ ศพด.อบต.หนองค้ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งจะ
เปิดรบัสมัครปีกำรศึกษำละ   2 ครั้ง คือก่อนเปิดภำคเรียน วันที่ 16 พฤษภำคม  และก่อน
วันที่ 1 พฤศจิกำยน ของปีกำรศึกษำน้ัน 

5. กิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนศูนย์พฒันำเดก็เลก็ 
6. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดต ำบลหนองค้ำ  ซึ่งไดด้ ำเนินกำรจัดกำร

แข่งขันไปเมื่อวันที่ 1 – 5 เมำยน  2562  ณ  สนำมกีฬำโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม   ต ำบล
หนองค้ำอ ำเภอพยุห์ จงัหวัดศรสีะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปอ้งกันมิให้เยำวชน 
ประชำชน หันไปเสพยำเสพติด ตลอดจนเป็นกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจที่ดี  โดยเป้ำหมำย 
คือเด็ก เยำวชนและประชำชนในหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 

7. โครงกำรส่งนกักีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ “เช่ือมควำมสัมพันธ์ระดับ ท้องถ่ิน   
   ท้องที่  ส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป อ ำเภอพยหุ์”ครั้งที่  15 ประจ ำปี 

2562 โดย  อบต.พยุห์  เป็นเจ้ำภำพในกำรด ำเนินกำรแข่งขัน  ก ำหนดกำรแข่งขันในวันที่  
8 และ 10  พฤษภำคม 2562   
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นำงวรลักษณ์ กันหะบุตร   เรียนท่ำนประธำน คณะผู้บรหิำร สมำชิกฯ ท่ำนปลัด ดิฉันขอรำยงำนผล 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม  กำรปฏิบัตงิำนกองสวัสดกิำรสังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2562                 

              (เดือนตุลำคม 2561- เมษำยน 2562)  
1. โครงกำรเด็กแรกเกิด 
2. ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ ผู้สงูอำยุ ผู้พิกำร 
3. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 
4. โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ กิจกรรมสำนสัมพันธ์สงูวัย 

ใส่ใจสุขภำพ  
5. ส ำรวจผู้ประสบปัญหำทำงสังคม เพื่อขอรบัเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้

ประสบปัญหำทำงสังคม โดยร่วมกบัเจ้ำหน้ำที่ พมจ.ศรสีะเกษ 
6. กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอำยุต ำบลหนองค้ำ (เรียนสัปดำห์ละ 1 วัน             

คือทุกวันศุกร์) 
7. โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร 

และสตรีต ำบลหนองค้ำ 
8. โครงกำรนวัตกรรมกำรพัฒนำภูมปิัญญำ และวัฒนธรรมสู่กำรสร้ำงรำยได้ของ

ผู้สงูอำยุ โดยร่วมกันเจ้ำหน้ำที่ พมจ.ศรสีะเกษ 
 
ท่ีประชุม       รับทราบ  
    
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562  
นายสมภาร  หันแถลง - เชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนอ่ำนส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯสมัยสิสำมัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภา ฯ ประจ ำปี 2562 ที่เลขำสภำฯ ไดแ้จกให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนแล้ว 
 - เมื่อสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้อ่ำนส ำเนำรำยงำนกำรประชุมแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยใน

รำยละเอียดหรือไม่ครับ     - ไม่มี - 
 - ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภำฯ เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ    

สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562  โดยกำรยกมือด้วยครับ  
มตท่ีิประชุม  - มีมตริับรอง  14  เสียง   
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                           3.1 ญัตติที่ 3 พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสีป่ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2562 

- ตำมที่ผู้บริหำรท้องถ่ินได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม   ฉบับที่ 5/2562 เพื่อให้สภำฯพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2562 เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
หนองค้ำ เจ้ำหน้ำที่ ช้ีแจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นำยมงคล แซ่ซือ        เรียนท่ำนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกฯทุกท่ำน เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำร 
 นำยก อบต. พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ มีภำรกิจในกำรพัฒนำท้องถ่ินในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ของประชำชนในส่วนรวมให้ดี ข้ึนและได้มีกำร
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป(ีพ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่31ตุลำคม 2559 ไปแล้วนั้น 
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  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ มีควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มเติม /

เปลี่ยนแปลงโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่และเพื่อเป็นกำร
เช่ือมโยงโครงกำร/กิจกรรมใหส้อดคล้องกับกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อให้
มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ทั้งนี้เพื่อน ำไปเป็น
กรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมระเบียบ
กฎหมำยต่อไป 

  ตำมหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ดังนี ้
1.  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำร่วมกับประชำคมหมู่บ้ำนและ
ประชำคมต ำบลหนองค้ำ  ประชุมก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน  โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำร่ำง
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
2.  คณะกรรมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ รวบรวม
ประเด็นหลักกำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำร  และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 แล้วเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
3.  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปี   (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เพื่อเสนอผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
4.  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี      
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 และเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองค้ำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ  

             ดังนั้น ในวันนี้กระผมขอให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้
ทุกท่ำนแล้ว ส ำหรับร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  โครงกำรและกิจกรรมทุกโครงกำรที่ได้
บรรจุลงในแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  5 
เป็นข้อมูลที่เกิดจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำน  แผนชุมชน โดยประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
แล้วน ำมำวิเครำะห์และกลั่นกรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สนองควำมต้องกำรของประชำชน
ในพื้นที่ให้ได้มำกที่สุด ประกอบด้วย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนแผนงำนเคหะชุมชน แผนงำนกำรเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
บัญชีครุภัณฑ์  
- ขอให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำแผนงำน โครงกำร ตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี          
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  ที่แจกให้ ครับ 

นำยสมภำร  หันแถลง   - ขอเชิญสมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 
ประธำนสภำฯ (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  ที่แจกให้ 
 ที่ประชุม - ที่ประชุมใช้เวลำในกำรพิจำรณำและอภิปรำยกันพอสมควร 
 - ตำมที่สมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำ แผนงำน โครงกำร ตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  ที่แจกให้แล้ว และไม่มีสมำชิกสภำฯ 
ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือซักถำมเพิ่มเติม  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบร่ำง
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี   (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 โดยกำรยก
มือข้ึนเหนือศีรษะ ครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ        14  เสียง   
                -ไม่เห็นชอบ       0  เสียง   
               -ไม่เข้ำประชุม     0  เสียง   
 
นำยสมภำร  หันแถลง - ถือว่ำที่ประชุมสภำฯ มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)  
ประธำนสภำฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5   จะได้น ำเสนอผู้บริหำรท้องถ่ินเพื่ออนุมัติและประกำศใช้

แผนพัฒนำท้อง ถ่ิน สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  5              
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ ต่อไป 

                               
ระเบียบวำระที่  4 เรื่องอื่นๆ 
นำยสมภำร  หันแถลง       ระเบียบวำระที่ เรื่องอื่นๆ  ไม่มี       
ประธำนสภำฯ ผมขอปิดประชุม ครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  13.00  น. 
 
 
  (ลงช่ือ)    อ ำไพร   วงศ์เงินยวง    ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
           (นำงอ ำไพร   วงศ์เงินยวง) 
   เลขำนุกำรสภำ  อบต. 
 
   (ลงช่ือ)      ตุ๋ย  รุ่งแสง            ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำยตุ๋ย  รุ่งแสง) 
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   (ลงช่ือ)      สมชิต  แซ่อึ้ง         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสมชิต  แซ่อึ้ง) 
 
                                (ลงช่ือ)      ปรำณี  ค ำโพธ์ิ        กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยปรำณี  ค ำโพธ์ิ) 
 
   ((ลงช่ือ)   สมภำร  หันแถลง      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            (นำยสมภำร  หันแถลง) 
                ประธำนสภำ  อบต. 
 
 
 


