
-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2564 
วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
7 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
8 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
9 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได้พร  
10 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ป้อมปริยานนท์  
11 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
12     

 
 
 

       
          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  11  คน  ครบองค์ประชุม   
   นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม
   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
   

วันที่  17  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  



 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
              งบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ให้แจ้งประธานสภา   
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
ประธานสภาฯ  -  สืบเนื่องจากสภาได้ผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2565  
   วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  ในวันที่  6  สิงหาคม  2564 
   วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ)  ในวันที่  10  สิงหาคม  2564 
   วันนี้เป็นการพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)    
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2537   
   แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 5 การพิจารณาในวาระที่  3 ไม่มี
   การอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  
   -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะให้มีการอภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเป็นอื่น 

-  ไม่มี 
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   -  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.  2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   27   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 -   เสียง 
    -  งดออกเสียง        1   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ.  2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
      

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 10.30  น. 

 
 

 
 

            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามป้อม..........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 



                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)............มงคล  กู้ภูเขียว.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ).............ส าเนียง  ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                          

                                               (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3/2564 

วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  



14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม  
4 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
7 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
8 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
9 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได้พร  
10 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ป้อมปริยานนท์  
11 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
12     

 
 
 

       



          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
 
 
 
 
 
 
 
  

-3- 

 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  11  คน  ครบองค์ประชุม   
   นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม
   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยู่ในห้วงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  3   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
   

วันที่  17  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
         -  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
              งบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ให้แจ้งประธานสภา   
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 
ประธานสภาฯ  -  สืบเนื่องจากสภาได้ผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2565  
   วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ)  ในวันที่  6  สิงหาคม  2564 
   วาระท่ี 2  (ขั้นแปรญัตติ)  ในวันที่  10  สิงหาคม  2564 
   วันนี้เป็นการพิจารณา  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)    
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2537   
   แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 5 การพิจารณาในวาระที่  3 ไม่มี
   การอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  



   -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะให้มีการอภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเป็นอื่น 

-  ไม่มี 
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   -  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.  2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   27   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 -   เสียง 
    -  งดออกเสียง        1   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ.  2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
      

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 10.30  น. 

 
 

 
 

            (ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                          

                                               (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 


