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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562 
วันท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
------------------- 

รายชื่อผู้เขา้ประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

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 
1 นำยมงคล  แซ่ซือ นำยก อบต.  มงคล  แซ่ซือ  
2 นำยสะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
3 นำยวิไลย์     ผ้ำน้ ำฝน รองนำยก อบต. วิไลย์     ผ้ำน้ ำฝน  
4 นำยรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
6 นำยสีหโยธิน   แก่นดี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สีหโยธิน   แก่นดี  
7 นำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด จิรฐำ  ปิยะวงษ์  
8 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  

9 นำงวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 
นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 
ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ 

 

11 นำงอัจฉรำภรณ์  แก้วหิน นักวิชำกำรศึกษำ อัจฉรำภรณ์  แก้วหิน  

12 นำงสุรอีรณ์       บุญจ ำ นักจัดกำรงำนทั่วไป สุรีอรณ์       บุญจ ำ  
เมื่อถึงก ำหนดเวลำ 09.00 น. เลขำนุกำรสภำฯ  นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง  ได้ส่งสัญญำณใหส้มำชิกสภำฯเข้ำห้องประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง  ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
ประธานสภา ฯ  - เมื่อได้เวลำกระผมขอเปิดประชุมและมเีรือ่งทีจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบ  ดังนี ้

1.1  แนะน ำข้ำรำชกำรโอนย้ำยมำใหม ่ จ ำนวน  2  คน   
1. นำงอัจฉรำภรณ์  แก้วหิน   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  ย้ำยมำจำก 
เทศบำลต ำบลไพรบึง  อ ำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. นำงสุรอีรณ์   บุญจ ำ  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป  ย้ำยมำจำก 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังโปง่  อ ำเภอวังโป่ง  จงัหวัดเพชรบรูณ์ 

ที่ประชุม                    -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 4/2562  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  21  

ตุลำคม  2562  และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22  ตุลำคม 2562  ก็ขอเรียนเชิญสมำชิกสภำฯ ทุก
ท่ำน  ได้ตรวจสอบดูว่ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ตำมที่ท่ำนได้อภิปรำยไป มีตรงไหนที่
ขำดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญครับ 

ประธำนสภำฯ             - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่แจกให้มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่  
   มีไหมครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 
- ท่ำนใดเห็นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ สมัย 
วิสำมัญสมัยที่ 4/2562  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  21  ตุลำคม  2562  และครั้งที่ 2   
เมื่อวันที่ 22  ตุลำคม  2562 
2562  โปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติท่ีประชุม                   -  มีมต ิ  รับรอง         14       เสียง 
      ไม่รับรอง        -       เสียง 
                งดออกเสียง      -      เสียง     
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ประธำนสภำฯ  - คณะผู้บริหำรช้ีแจงรำยละเอียด 
นำยก อบต.หนองค้ำ      - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ขอเชิญ นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ 

  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร รำยงำนรำยละเอียด ครับ  
นักวิเครำะห์ฯ - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อผู้บริหำรท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำ
ท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ินให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำน
ผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดย 
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/อย่างน้อย……. 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคม     ของทุกปี”ซึ่งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน ได้รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (ระหว่ำง วันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)   มีรำยละเอียดดังนี้ 
(ให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้) 

             ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองค้ำ 
    "ต ำบลน่ำอยู่ กำรคมนำคมสะดวก เกษตรอินทรีย์ก้ำวหนำ้ ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
สืบสำนประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน" 
            ข. พันธกิจ ของอบต.หนองค้ำ 
               1.   ปรบัปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มคีวำมสะดวกในกำรสัญจร 
      2.  สง่เสริมและสนับสนุนในด้ำนกำรประกอบอำชีพแบบเกษตรอินทรีย์ 
      3.  กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐที่มีและมสี่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
      4.  พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และชุมชน     
           ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองค้ำได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำยุทธศำสตร์ไว้  

5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
                 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
                 2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
                 3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสงัคมและคุณภำพชีวิต 
                 4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
                 5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

            ง. การวางแผน 
             อบต.หนองค้ำ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ตำมกระบวนกำรที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำร
ชุมชน เพื่อรับฟงัปญัหำและควำมต้องกำรที่แทจ้รงิของประชำชนในพื้นที่ ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ต่อไป  
               อบต.หนองค้ำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 โดยได้ก ำหนด
โครงกำรทีจ่ะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2562-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 34 12,780,600.00 22 7,163,000.00 15 4,280,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

12 755,000.00 12 755,000.00 12 575,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต 

95 8,893,340.00 90 8,530,340.00 90 8,141,340.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 46 11,895,000.00 44 8,625,000.00 43 8,595,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 1,930,000.00 16 1,290,000.00 15 890,000.00 
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รวม 206 36,253,940.00 184 26,363,340.00 175 22,481,340.00 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหำรอบต.หนองค้ำ ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2561 โดยมีโครงกำรทีบ่รรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัตงิบประมำณ จ ำนวน 83 โครงกำร งบประมำณ 7,574,100 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 8 3,558,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกจิและกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน 1 10,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 54 3,225,100.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 15 575,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม 5 206,000.00 

รวม 83 7,574,100.00 
ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
         อบต.หนองค้ำ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนนิโครงกำรตำมข้อบญัญัตงิบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนำมในสญัญำ รวม 69 โครงกำร จ ำนวนเงิน 5,814,549.38บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 69 
โครงกำร จ ำนวนเงิน 5,621,987.18ล้ำนบำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 8 3,215,893.98 8 3,215,893.98 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 47 2,072,133.40 47 1,897,739.20 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 10 463,342.00 10 445,174.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 4 63,180.00 4 63,180.00 

รวม 69 5,814,549.38 69 5,621,987.18 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับที่ รำยกำร โครงกำร งบประมำณ 

โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้  
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสีป่ี  

206 36,253,940 

40.29 40.29 83.13 
2 จัดท ำแผนกำร

ด ำเนินงำน 
83 

7,574,100.00 

3 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณ 

83 
7,574,100.00 
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4 สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 69 5,621,987.18 
 

                 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
     จำกที่คณะกรรมกำรติดตำมได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำขององค์กำบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองค้ำ   ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันที่ 11  ธันวำคม  2562  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนมีมำกแต่งบประมำณมีน้อย องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
หนองค้ำจงึไมส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงเพียงพอกับกำรพฒันำตำมประเด็นควำมต้องกำร
พัฒนำของประชำชนในท้องถ่ิน 

2. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  มีจ ำนวนมำก  ซึ่ง
ภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  จึงไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ครบ
ทุกโครงกำรตำมแผนทีก่ ำหนดไว้  ท ำให้ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินกำรได้น้อย 

 
รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ อบต. สำมำรถน ำผลกำรประเมินมำสรปุผลที่ได้รับ
จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ และมำวิเครำะหเ์พื่อใช้ในกำรปรบัปรุงและพัฒนำแผนใหม้ี
ประสิทธิภำพต่อไป ดังนี ้

1. ควรจัดงบประมำณสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำให้มีควำม
ใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 

2. สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดท ำแผนฯ  ว่ำกำรเสนอโครงกำรแต่ละโครงกำรมีควำมจ ำเป็น
และส ำคัญอย่ำงไร  แก่คณะกรรมกำรจัดท ำแผนคณะต่ำงๆ  ผู้น ำหมู่บ้ำน   ประธำนและ
เลขำนุกำรประชำคมหมูบ่้ำน   เพื่อให้กำรด ำเนินพฒันำเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและบรรลุ
เป้ำหมำย 

3. ด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำตำมยทุธศำสตรท์ี่ 2  คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
และกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  เพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีข้ึน  สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบัตัวเองและครอบครัวได้ 

4. แก้ไขปัญหำด้ำนกำรตลำดเพื่อจ ำหน่ำยผลผลิต 
5. จัดให้มีศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเศรษฐกจิพอเพียงและกำรท ำเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ประชำชนได้มำ

ศึกษำเรียนรูเ้ป็นแนวทำงกำรในกำรสร้ำงอำชีพและสร้ำงรำยได้ต่อไป 

ประธานฯ - ตำมที่ นำงลัดดำวัลย์  กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ได้รำยงำนผลกำร  
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ 

 
ท่ีประชุม - ไม่มี/รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง  อื่น  ๆ 
นายสังวาล  เกษี - กระผมนำยสังวำล  เกษี  ส.อบต. หมูท่ี่ 7  ขอสอบถำมเรือ่งโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ประจ ำปงีบประมำณ  2563  จ ำนวน  23  โครงกำร   ไม่ทรำบว่ำด ำเนินกำรไปได้กี่โครงกำร

แล้วครับ 
นายมงคล  แซ่ซือ ได้มอบหมำยให้กองช่ำงด ำเนินกำรโครงกำรอยู่ครบั 
นายก อบต. 
 
นางสุรีอรณ์  บุญจ า - แจ้งเรื่องกำรด ำเนินกำร โครงกำรฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร   
นักจัดการงานท่ัวไป สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจ้ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ   

ประจ ำปงีบประมำณ 2563   ในระหว่ำงวันที่ 28 - 31  มกรำคม  2563   และในวันที่  
28 มกรำคม 2563  มีกำรบรรยำยให้ควำมรูก้ับผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม    และขอให้ทุกท่ำน 
ส่งใบตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร  ภำยในวันที่ 26  ธันวำคม  2563  ด้วยค่ะ 

ท่ีประชุม  -  รับทรำบ 
ประธานสภา ฯ        -  ถ้ำไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30  น. 
 
  (ลงช่ือ)      อ ำไพร   วงศ์เงินยวง     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
   (นำงอ ำไพร   วงศ์เงินยวง) 
                เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองค้ำ 
                               (ลงช่ือ)           ตุ๋ย   รุ่งแสง          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยตุ๋ย   รุ่งแสง) 
                     ส.อบต.หมู่ 1 

                               (ลงช่ือ)           สมชิต   แซ่อึ้ง        กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสมชิต   แซ่อึ้ง) 
                     ส.อบต.หมู่ 4. 

                               (ลงช่ือ)           ปรำณี   ค ำโพธ์ิ       เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงปรำณี   ค ำโพธ์ิ) 
                     ส.อบต.หมู่ 5 

  (ลงช่ือ)       สมภำร   หันแถลง        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสมภำร   หันแถลง) 
             ประธำนสภำ อบต.หนองค้ำ 
   
 


