(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2
วันที่ ๑5 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

----------------------------------------

ผู้เข้ำประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
19.
20.
๒1.

จำนวน ๒๒ คน

นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสุขีวัลย์ หมั่นบุญ
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มุก
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอดุลย์ โคตมี
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุ้มทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงประหยัด อุ่นทะ
นำงทองศร ทองสำ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมภำร เพ็ชรสมบัติ

รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน 4 คน
๑.
2.
3.
4.

นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยวัชระ ปุณริบูรณ์
นำยสนั่นดี ศรีพุทธำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 11 คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
10.
11.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชื้อคำจันทร์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค
นำงสำวจิรภัทร เวียงวัฒนชัย
นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยอุเทน พระนคร รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ประธำนในที่ประชุมได้อ่ำนประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัยวิสำมัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 พร้อมกล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัยสำมัญ
สมัยที่ 4/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒5 เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
๒1 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง กำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ แทนตำแหน่งที่ว่ำง

รองประธำนสภำฯ
(นำยอุเทน พระนคร)

- ด้วยนำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอก
คำ ได้ยื่นหนังสือลำออกจำกตำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ดอกคำ ต่อนำยอำเภอบึงโขงหลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 เป็น
ต้นไปนั้น
นำยอำเภอบึงโขงหลง ได้รับทรำบกำรลำออกแล้ว จึงมีผลให้ นำยเทพเทวัญ
แก้วกัญญำ พ้นจำกตำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ตำมมำตรำ 50(1) แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1
มีนำคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ดำเนินกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ให้เป็นไปตำม
มำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว

รองประธำนสภำฯ
(นำยอุเทน พระนคร)

-ต่อไปจะได้ให้เลขำนุกำรสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้สมำชิกสภำฯ
ทุกท่ำนได้รับทรำบ ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ

นำยปรีชำ กงภูธร
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรสภำฯ

๔
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ ใน
เรื่องนี้มีระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 51 เมื่อตำแหน่งประธำนหรือรอง
ประธำนสภำองค์กำรส่วนตำบลว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ ให้มี
กำรเลือกประธำนหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่
ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่ำงลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้น
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธำนสภำ
ท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธำนสภำท้องถิ่น กำรเสนอนั้น
ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่ำสองคนโดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิรับรองได้ เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมำชิก
สภำท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้
ที่ ถู ก เสนอชื่ อ คนละหนึ่ งชื่ อ เมื่ อ ตรวจนั บ แล้ ว ให้ ป ระธำนที่ ป ระชุ ม ประกำศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสู งสุ ดเป็นผู้ ได้รับเลื อก ถ้ำมีผู้ใด
คะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคน ให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำนั้น โดย
ใช้วิธีเดิมถ้ำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฎว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีกให้ใช้วิธี
จับสลำกเฉพำะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน
วิธีกำรเสนอชื่อและกำรรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้นำควำมในข้อ 39 มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม ให้ประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่งให้ประธำนที่ประชุมดำเนินกำรให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ำกันตกลงกันเสียก่อน ว่ำจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง หำกตกลงกันไม่ได้
ให้ประธำนที่ประชุมจับสลำกว่ำผู้ใดจะเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตร
สลำก ชนิดสีและขนำดอย่ำงเดียวกันตำมจำนวนเท่ำกับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ำกัน โดยเขียนข้อควำมว่ำ “ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่นเพียง
บัตรเดียว” นอกนั้นเขียนข้อควำมว่ำ “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น”

รองประธำนสภำฯ
(นำยอุเทน พระนคร)
นำยวิทยำ ธำตุลม
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4

-ทุกท่ำนคงได้รับทรำบข้อระเบียบ กฎหมำยตำมที่ท่ำนปลัดฯได้นำเรียนให้ทรำบ
แล้วนะครับ ลำดับต่อไปผมจะเปิดโอกำสให้ทุกท่ำนได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ขอเรียนเชิญครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ ผม
นำยวิทยำ ธำตุลม สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอชื่อนำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 เป็น ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ขอผู้รับรองด้วย
ครับ

๕
ผู้ถูกเสนอชื่อ นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ผู้รับรอง
1. นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
2. นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มุก
รองประธำนสภำฯ
(นำยอุเทน พระนคร)

- มีสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่
- ไม่มี
-ถ้ำไม่มีตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในกำรเลือก
ประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่นหรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมี
กำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้น
ได้รับเลือก
ดังนั้น ในกำรนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียวให้ถือว่ำผู้ได้รับเลือกให้เป็น
ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ได้แก่ นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื่อประธำนสภำ
ท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น พ้นจำกตำแหน่ง
ก่อนครบอำยุของสภำท้องถิ่นให้ ส ภำท้องถิ่น เลือกประธำนสภำท้องถิ่น รอง
ประธำนสภำท้องถิ่นหรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง
ดังนี้
(๑) กรณีประธำนสภำท้องถิ่น หรือรองประธำนสภำท้องถิ่นให้สภำท้องถิ่นเลือก
ประธำนสภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่ำงลง
(๒) กรณีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุมสภำท้องถิ่นที่มีขึ้นครำวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่ำง
ลง ให้ประธำนที่ประชุมในครำวประชุมสภำท้องถิ่นที่มีกำรเลือกประธำนสภำ
ท้องถิ่น และเป็นผู้ดำเนินกำรเลื อกประธำนสภำท้องถิ่นรำยงำนผลกำรเลื อก
ประธำนสภำท้องถิ่นต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หรือเทศบำล และนำยอำเภอสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ภำยในเจ็ดวันนับ
แต่วันเลือก และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำหรับเทศบำล หรือนำยอำเภอสำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธำนสภำท้องถิ่นภำยในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น
ดังนั้น ในกำรนี้ จะรำยงำนผลกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ ำดอกค ำ ให้ น ำยอ ำเภอบึ งโขงหลง ทรำบและพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรแต่ งตั้ ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ต่อไป

๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นำยอุเทน พระนคร
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
(นำยณพกร สอนสกุล)

ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
(นำงอนงค์ ไวมุงคุณ)
นำยถำวร สุกัญญำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13

นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

นำยปรีชำ กงภูธร
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรสภำฯ

-ต่อไปจะเข้ำสู่วำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะเสนอหรือ
สอบถำมในเรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญครับ
-แจ้งเรื่องกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน
-กำรออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ
-แจ้งเรื่องกำรจัดงำนวันสถำปนำจังหวัดบึงกำฬ
-แจ้งเรื่องกำรพิจำณำจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำรให้แก่ผู้พิกำร จำนวน 30
รำย ซึ่งมีเงินที่ได้รับกำรจัดสรรมำทั้งหมด จำนวน 14 รำย เป็นเงิน
134,000 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) ซึ่งจำนวนเงินที่จะต้องจ่ำย
ทั้งหมด 201,600 บำท (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบำทถ้วน) ซึ่งยังมีเงินที่ยังไม่
พออยู่ จำนวน 67,600 บำท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบำท) ซึ่งจะได้ทำหนังสือ
เพื่อขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ และขอใช้
เงินสะสมทดลองจ่ำยไปพลำงก่อน เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้พิกำร
ต่อไป
-แจ้งเรื่องกำหนดกำรจัดงำนวันบูรพำจำรย์ พระคณุภำวนำนุศิษฎ์ (หลวงปู่คำ
สิงห์ สุภัทโท) วัดสิงหำรินทำรำม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 19-24 มีนำคม
2562
-สอบถำมเรื่องกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองฮู-บ้ำนท่ำสี
ไค และกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ บ้ำนหนองฮู ว่ำดำเนินกำรไปถึงไหน
แล้ว และอยำกจะให้ทำง อบต.ท่ำดอกคำ พิจำรณำดำเนินกำรโครงกำรประจำปี
โดยพิจำรณำจำกควำมจำเป็นของแต่ละหมู่บ้ำนก่อน หมู่บ้ำนไหนมีควำมจำเป็น
ก็ให้ดำเนินกำรไปก่อนเลย ไม่ต้องรอ
-อยำกจะให้ทำง อบต.ท่ำดอกคำ ออกพื้นที่ประชำสัมพันธ์ เรื่องธนำคำรขยะ
ด้วย เพรำะว่ำชำวบ้ำนยังไม่เข้ำใจ และสมัครเข้ำร่วมโครงกำรน้อยมำก
-ชี้แจงเรื่องกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองฮู-บ้ำนท่ำสีไค
และกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ บ้ำนหนองฮู ว่ำตอนนี้ได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อย และได้ผู้รับจ้ำงแล้ว อยู่ระหว่ำงผู้รับจ้ำงเข้ำดำเนินกำร
และขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ 13 ที่เป็นห่วงเรื่องธนำคำรขยะ ซึ่งจะได้
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเร่งประชำสัมพันธ์เรื่องธนำคำรขยะอีกครั้งหนึ่ง
-เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว ได้แจ้งว่ำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้พำคณะ
เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย บริเวณที่
ทำกำรหน่วยพิทักษ์ป่ำแสงยำงแดง แปลงหมำยเลข 13 ซึ่งเดิมมีเนื้อที่ 5.28 ไร่
จำกกำรเดินสำรวจพบว่ำมีเนื้อที่ 8.77 ไร่ รวมเนื้อที่ที่จะผนวกฯในแปลง
หมำยเลข 13 รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 14.05 ไร่
-มติที่ประชุม รับทรำบ และขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว เข้ำ
ชี้แจงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ รับทรำบอีกครั้ง เกี่ยวกับกำร
ผนวกเนื้อที่ที่เกิน จำนวน 8.77 ไร่ เพิ่มเติม

๗
- ปิดประชุมเวลำ ๑๖.๔๕ น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ

ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม

(นำยอุเทน พระนคร)
รองประธำนสภำฯปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๘
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.............................................................................................

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขีวัลย์ หมั่นบุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

