
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4/2562 ครั้งที่ 4 

วันที่  12  ธันวำคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธำนสภำฯ บุญเกิด  ผิวเงิน 
2 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
3 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ 2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
4 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ 4 สมพร  รำชำหงษ์ 
5 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ 4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
6 นำยสมบัติ  วังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติ  วังรำช 
7 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
8 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
9 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
10 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่  7 ทวีชัย  สุพร 
11 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่  7 จัด  จันทร์งำม 
12 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3     2. นำยพลูศักดิ์  ศิริหัตถ์  ส.อบต. 

    หมู่ที่  2   3. นำยอุดร  น้อยวิรก  ประธำนสภำฯ 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำย  อบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
2 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว  รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ 
และกล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที ่ 4 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่  4  

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้มีรำยละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ี  1 เรื่องกำรขอลำประชุมของสมำชิกสภำฯ   1  คน คือ  นำยสว่ำง  อรรถ
สำร  สุอบต.  หมู่ที่  3   

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ  
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ใดเสนอต่อที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์

ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รบัรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 

2.1   พิจำรณำกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.2   พิจำรณำคัดเลือคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิล 
2.3   พิจำรณำกำรส่งมอบพัสดุโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน

(งบเหลือจ่ำย  ครั้งที่  1  )  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม  ข้อ  5.5   พิจำรณำกำร

คัดเลือกคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกล่ำว
เชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ .ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๑1 ให้
ยกเลิกควำมในวรรคสำมของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัด
ทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้
แทน“กรรมกำรตำม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี
และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกก็ได้”  เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุดเดิมจะหมดวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งในเดือนเมษำยน  2563  จึงขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกศิลำ  ได้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เพ่ือ
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งประกอบด้วย 

1.  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น -  สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก
จ ำนวน  3  คน 
2.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น -  สมำชิกสภำท้องถิ่น
ที่สภำท้องถิ่น 

      คัดเลือกจ ำนวน  3  คน  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และเชิญ

เลขำนุกำรสภำน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ   น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำต่อที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย

กำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  3 (พ.ศ.   25661)   

 หนังสือที่  มท 0801.2/  ลงวันที่   2562  เรื่องซักซ้อม. 
ประธำสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุมใน

กำรคัดเลือคณะกรรมกำรนั้นทำงผู้บริหำรได้เสนอขอให้สภำนั้นได้พิจำรณำคัดเลือก
จ ำนวน  2  ชุด  ชุดละ  3  คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
จ ำนวน  3  คน  และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
จ ำนวน  3  คน  พร้อมน ำเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวีธีกำรคัดเลือคณะกรรมกำร
ต่อที่ประชุมต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบของกรทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  8 กำร
เสนอชื่อนั้นผู้ที่จะเป็นกรรมกำรนั้นต้องมีผู้รับรองสองคน  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมก่อที่จะเสนอชือคณะกรรมกำรนั้นขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที่ 
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เบรคกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
 กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  จ ำนวน  3  คน  เชิญสมำชิกสภำฯได้

เสนอชื่อคณะกรรมกำร 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยอุทัยศรีสถำน  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  1    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่  7 
 2  นำยสมบัติ  วังรำช ส.อบต.  หมู่ที่  5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  

หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  1  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรคนที่  2 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  2    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 2  นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่ 8 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  

หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  2  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรคนที่  3 

นำยอุทัย  ศรีสถำน  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยวรสิทธ์  พันธย์ุศรี  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 คณะกรรมกำพัฒนำท้องถิ่นคนที่  3    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยสมพร  รำชำหงษ์  ส.อบต.  หมู่ที่  4 
 2  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี  ส.อบต.  

หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  3  และกล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับ
กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นก็ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย 
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แล้วต่อไปเป็นกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
จ ำนวน  3  คน  วิธีกำรคัดเลือกก็เหมือนกันกับกำรเลือกคณะกรรกำรพัฒนำท้องถิ่ง
และเชิญสมำชิกเสนอชือคณะกรรมกำรฯ   

นำยทวีชัย  สุพร  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  1    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยสมพร  รำชำหงษ์  ส.อบต.  หมู่ที่  4 
 2  นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง ส.อบต.  

หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  1  และ
เชิญสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำรคนที่  2 

นำยสมพร  รำชำหงษ์  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยอมร  บุญเขื่อง  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  2    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 2  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยอมร  บุญเขื่อง  ส.อบต.  หมู่

ที่  6  เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  2  และ
เชิญสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำรคนที่  3 

นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยทีวัชัย  สุพร  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  3    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 2  นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต.  หมู่ที่  6 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่  

7  เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที่  3  และกล่ำว
ต่อที่ประชุมส ำหรับกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นก็ได้คัดเลือกเสร็จแล้ว  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปขอพักกำรประชุมเพ่ือ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน  และขอนัดประชุมต่อ  เวลำ  13.00  น. 
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เบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
5.6 พิจำรณำกำรคัดเลือกคณะกรรกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ศิลำ  และกล่ำวเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชีแจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชีแจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ ตำมที่ตำมที่ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กระทรวงมหำดไทยได้ก ำหนดแนวทำงและ

หลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำใน
สังกัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำร
จัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ก ำหนดแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกศิลำ ได้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ เพ่ือร่วม
เป็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมท่ีสภำท้องถิ่นเห็นชอบ จ ำนวน 1 คน รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่ง
มำพร้อมนี้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียด  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ   น ำเรียนชี้แจงระเบียบหนังสือสั่งกำร  หนังสือที่ มท  0893.3/ว1316  ลงวันที่  4  
มีนำคม  2559  เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.. 2548  

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีน ำเงินรำยได้ของสถำนศึกษำ
ไปจัดสรร 
หนังสือที่  มท 0801.2/  ลงวันที่ 29  มกรำคม  2562   

ประธำสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
ตำมท่ีทำงคณะผู้บริหำรได้เสนอให้สภำได้คัดเลือกสมำชิกภำเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  คน  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวีธีกำรคัดเลือคณะกรรมกำรต่อที่ประชุมต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบของกร
ทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  8 กำรเสนอชื่อนั้นผู้ที่จะเป็นกรรมกำรนั้นต้อง
มีผู้รับรองสองคน  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
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นำยทวีชัย  สุพร  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยสมพร  รำชำหงษ์  ส.อบต.  หมู่ที่  4 
 2  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ส.อบต.  หมู่

ที่ 1  เป็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อท่ีประชุมส ำหรับ
กำรคัดเลือกคณะกรรกำรกำรศึกษำก็ได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียนร้อยแล้ว  พร้อมน ำ
เรียนชี้แจงในระเบียบวำระต่อไป  ข้อ  5.7  พิจำรณำกำรส่งมอบโครงกำรเพ่ิมน้ ำ
ต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน  (งบเหลือจ่ำย  ครั้งที่  1)  และชิญผู้บริหำรน ำ
เรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

ชัยชนะ  แก่นท้ำว ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  กล่ำวน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมท่ีตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต 10 อุดรธำนี ด ำเนินกำร

เจำะบ่อบำดำลพร้อมทั้งท ำกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำไฟฟ้ำตำมโครงกำรเพิ่มน้ ำต้นทุน
ให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน (งบเหลือจ่ำย ครั้งที่ 1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
จ ำนวน 1 บ่อ บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 2 และประสงคจ์ะส่งมอบบ่อน้ ำบำดำลพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 บ่อ ให้กับบ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 2 ต ำบลโคกศิลำ 
อ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้น ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตำมระเบียบและข้อ
กฎหมำย คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
แจ้งข้อหำรือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ตำมหนังสือที่ กค (กจ) 0405.2/020147 ลง
วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 ประเด็นกำรให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลเป็นอ ำนำจของหน่วยงำนของรัฐ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลกรณีมีเงื่อนไขหรือภำระติดพันจะส่งผลต่อกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ มีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นท่ี บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรเจำะบ่อน้ ำ
บำดำล จึงขอส่งเรื่องเพ่ือให้        สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้
พิจำรณำ เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำม   สิ่งที่ส่ง
มำพร้อมนี้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียด  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ   น ำเรียนชี้แจงระเบียบหนังสือสั่งกำรที่  มท  0808.2/ว1628  
 หนังสือที่  กค(กวจ)  0405.2/020147  ลงวันที่  18  พฤษภำคม  2561  เรื่อง  ข้อ 
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หำรือแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ.  2560  และระเบรยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจักจ้ำงและ
กำรบรหำรพัสดุ  พ.ศ.  2560 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงระบียบและหนังสือสั่งกำรต่อ
ที่ประชุมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำน
สมำชิกจะเสนออภิปรำยนั้นขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที่ 

เบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และน ำเรียนชี้แจงที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยซักถำมในรำยละเอียดก็สำมรถเสนออภิปรำยซักถำมได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยซักถำม  ก็ขอเชิญท่ำนสมำชิก

ที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นได้น ำเรียนชี้แจงเพิ่มถึงท่ีมำที่ไปของโครงกำร  เมื่อได้ด ำเนินกำรแล้ว
มีควำมคุ้มค่ำประชำชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มำกน้อยเพียงใด 

นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 สืบเนื่องจำกทำงผู้น ำของบ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  2  ได้จัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน  เพ่ือขอ

งบประมำณสนับสนุนในกำรเจำะน้ ำบำบำดไปที่ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล  เขต  10  
จังหวัดอุดรธำนี  เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ำประปำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภค  และบริโภค
ของประชำชนในหมู่บ้ำนในช่วงของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ต่อมำทำงหมู่บ้ำนก็
ได้ใช้เงินในส่วนของงบประมำณท่ีได้รับจำกกองทุนเงินล้ำนมำด ำเนินกำร  ซึ่งท ำให้
บ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  2  นั้น  มีหอประปำเพ่ิมเป็นสองแห่งเพ่ือแก้ไขปัญหำในช่วง
หน้ำแล้ง  ในส่วนที่ทำงส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล  เขต 10 จังหวัดอุดรธำนี  ได้
ด ำเนินกำรนั้นมีกำรขุดเจำะบ่อบำดำลลึก  44  เมตร  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ ำไฟฟ้ำ  
1  ชุด  ได้ติดตั้งต่อเติมในส่วนของระบบประปำหมู่บ้ำนท ำให้กำรสูบน้ ำขึ้นหอ
ประปำนั้นไม่ขำด  ซึ่งประเมินแล้วในหน้ำแล้งนี้น้ ำประปำน่ำจะเพียงพอต่อกำร
อุปโภคบริโภคของคนในชุมชน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนสมชิกที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม  และกล่ำวชี้แจงต่อ
ที่ประชุมในมื่อไม่มีผู้ใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติตำมที่ทำง
ผู้บริหำรได้เสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมอนุมัติตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอ 
มติที่ประชุม อนุมัติ  11  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำในวันนี้ก็มีเพียงเท่ำนี้ต่อไปเป็นระเบียบวำระอ่ืนๆ 
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ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องที่ทำงผู้บริหำรยังไม่ได้ชี้แจงในส่วนที่ทำงท่ำนสมำชิกได้

ซักถำมในกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำในวันนี้ก็ขอเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่
ประชุม 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว ขออนำญท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงค ำถำมที่ท่ำนสมำชิกได้เสนอซักถำม 
รองนำยกอบตฯ เรี่องท่ียังไม่ได้ชี้แจงในวันนั้นมี  2  เรื่อง  เรื่องโครงกำรในหมวดค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  ที่ยังไม่ได้ด ำเนินไม่แล้วเสร็จและก ำลังด ำเนินกำร
ในส่วนของโครงกำรนั้นบำงส่วนก็ได้ด ำเนินกำรไปบ้ำงแล้วในรำยละเอียดนั้นทำง
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่รับผิดชอบไม่อยู่  ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง  ส ำหรับ
กำรชี้แจงนั้นขอชี้แจงในกำรประชุมครั้งต่อไป  เรื่องกำรจัดงำนกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ก็
ได้สอบถำมทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับกำรชี้แจงว่ำ  กำรจัดนั้นในปีนี้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำนั้นเป็นเจ้ำภำพ  กำรจัดนั้นจะจัดในช่วงของเดือน
มกรำคม  เพรำะในช่วงนี้แต่ละ  อปท.  นั้นก็มีภำระกิจเยอะที่ประชุมจึงมีมติให้
เลื่อนออกไปก่อน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจง  และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิก
ท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำร  เกี่ยวกับกำรตอบค ำถำมที่ได้ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ซักถำมนั้นคงได้ค ำตอบข้ำมปีเหมือนที่เคยซักถำมในแต่ละครั้ง ท่ำนได่ชี้แจงว่ำนำย

ช่ำงจะเข้ำรำยตัวในเดือนมกรำคมเมื่อมำแล้วก็ฝำกให้รีบด ำเนินกำรด้วย และเรื่อง
กำรด ำเนินโครงกำรนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ในกำรด ำเนินกำร 

นำยทวีชัย สุพร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกซักถำมถึงผู้บริหำรเรื่องกล้งวงจรปิดสองจุด 
ส.อบต. หมู่ที่  7 นั้นติดตั้งที่ใด 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร   
ส.อบต.  หมู่ที่  4 เรื่องโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ด ำเนินกำรล้ำช้ำฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึง

ผู้บริหำรให้รีบด ำเนินกำรด้วยหรือจะกันเงินต่อถึงปี  2564  หรือไม่  ไม่ใช่อ้ำงแต่ไม่
มีนำยช่ำง  และฝำกท่ำนประธำนสภำ ถึงผู้บริหำรอีกเรื่องเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ทำงเจ้ำหน้ำที่นั้นอยำกที่จะพัฒนำในพื้นที่หรือไม่อย่ำงไรถ้ำหำกไม่อยำกพัฒนำก็
เชิญไปอยู่ท่ีอ่ืนไม่ใช่ติดแต่ระเบียบไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  เรื่องกำรปฏิบัติงำนนั้น  
ในเรื่องของระเบียบอย่ำเคร่งมำกเกินไปก็ไม่ดีให้พอดีในกำรปฏิบัติ เพรำะผู้ที่
ปฏิบัติงำนนั้นก็ล ำบำก  ฝำกท่ำนปรธำนถึงผู้บริหำรด้วยเพรำะผู้บริหำรนั้นเป็น
ผู้บังคับบัญชำมีอ ำหน้ำตำมกฎหมำยในกำรสั่งกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดอีกหรือไม่ 
นำยวรสิทธิ์  พันยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เพ่ืองส่งต่อถึงทำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 เจ้ำหน้ำที่  ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็นกำรชี้แนะถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำจะ

เป็นโครงกำรในข้อบัญญัติเมื่อปฏิบัติงำนนั้นก็จะติดที่  ระเบียบ  และข้อบังคับต่ำงๆ  
แต่ควำมเป็นจริงแล้วงำนภำดปฏิบัติในสถำนที่จริงกับรำยละเอียดตำมเอกสำรบ้ำง
ครั้งมันก็คนละอย่ำงกัน  ทั้งนี้ทังนนั้นก็ได้สอบถำมทำงผู้ปฏิบัติงำนติดในเรื่องของ 
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เอกสำรต้องส่งกับมำแก้ไขแล้วก็ส่งกลับมำทำงกองช่ำงอีกย้อนกลับมำเริ่มต้นใหม่อีก 
อยำกให้ด ำเนินกำรไปเลยตำมสภำพพ้ืนที่หรือควำมเป็นจริงทั้งนี้ก็เพ่ือให้งำนมันเร็ว  
ประชำชนได้ประโยชน์ทั้งนี้ก็รู้ว่ำไม่ถูกต้องตำมเอกสำรในส่วนนี้ก็น ำมำแก้ไขเอกสำร
ให้ถูกต้อง  นอกจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงที่ไม่ด ำเนินกำรตำมจริงๆ จะถูกหรือ
ผิดหรือไม่อย่ำงไรในส่วนนี้ควำมคิดเห็นส่วนตัว  และเรื่องกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ของ
ทำงเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติตำมระเบียบข้อกฎหมำยของทำงรำชกำรโดยเคร่งคัดด้วย 

ประธำสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น  ได้ติดตั้งท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ังสองศูนย์แห่งละ  

1  จุด  เรื่องโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ด ำเนินกำรได้ล้ำช้ำนั้นก็ได้น ำเรียนชี้แจง
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติไปแล้ว  เรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทำงเจ้ำหน้ำที่
ทำงผู้บริหำรก็รับไว้และขออถัยทำงสภำด้วยเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทำงเจ้ำหน้ำ  
และในส่วนท่ำนสมำชิกได้ท้วงติงว่ำได้เลือกปฏิบัติหรือไม่นั้นขอยืนยันว่ำไม่ได้เลือก
ปฏิบัติ  และอีกเรื่องทุกท่ำนก็คงทรำบดีไม่เคยมีสมัยไหนที่หัวหน้ำส่วนต่ำงๆ  ว่ำง
มำกขนำดนี้ท ำไหมไม่มีผู้ที่จะย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง  เรื่องระเบียบวินัยกำรมำปฏิบัติ
หน้ำที่ก็ได้ก ำฉับไปบ้ำงแล้วอยู่ตลอดให้ถือปฏิบัติ  ส ำหรับกำรชี้แจงในวันนี้ก็ได้รับ
มอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมแทนท่ำนนำยก 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพิมเติม  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่
ประชุม  กำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำรประชุมพร้อมทังกล่ำว
ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  
และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที ่4   พร้อมทั้ง
กล่ำวปิดกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยที่  4/2562 

ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 
 ลงชื่อ             เชำวลิต  พรรื่นเริง   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   

         เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 ลงชื่อ             อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 



 

 
 


