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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๖2  ครั้งที่  1 

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

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ว นต าบลป่าโมงได้นัดประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติต่อไปนี้ 
 

1.ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)   
         ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
2.ญัตติ   เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่  1   เมื่อวันที่  
9  สิงหาคม  2562 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรค  ๔  จึงประกาศรายงานประชุมที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายธงชัย  สวัสดิ์วร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่  14   มิถุนายน  พ.ศ. 2562   เวลา 09.00น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่        ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธงชัย สวัสดิ์วร ประธานสภาอบต. ธงชัย สวัสดิ์วร  

2 นายพุก วงศ์ค าผุย รองประธานสภาอบต. พุก วงศ์ค าผุย  

3 นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต.หมู่ 1 หนูเวียง ภาประจง  

4 นายประจักร เรืองแสง ส.อบต.หมู่ 1 ประจักร เรืองแสง  

5 นายสุเทพ โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 2 สุเทพ โฉมงาม  

6 นายสมปอง ประจญยุทธ ส.อบต.หมู่ 2 สมปอง ประจญยุทธ  

7 นางนวลจันทร์ สิมมาเคน ส.อบต.หมู่ 3 นวลจันทร์ สิมมาเคน  

8 นายเพ็ง มีแววแสง ส.อบต.หมู่ 4 เพ็ง มีแววแสง  

9 นางวรรณี วงศ์ศรี ส.อบต.หมู่ 4 วรรณี วงศ์ศรี  

10 นายสมพงษ์ ยานสงัด ส.อบต.หมู่ 5 สมพงษ์ ยานสงัด  

11 นายประมวล เกื้อสุข ส.อบต.หมู่ 5 ประมวล เกื้อสุข  

12 นายถวิล ดวงราช ส.อบต.หมู่ 6 ถวิล ดวงราช  

13 นายบุญกอง วันแสวง ส.อบต.หมู่ 6 บุญกอง วันแสวง  

14 นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง ส.อบต.หมู่ 7 ชัยยนต์ ศรีดาเรือง  

15 นายสุเทพ ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ 7 สุเทพ ประเสริฐศรี  

16 นายสมพร พรมสี ส.อบต.หมู่ 8 สมพร พรมสี  

17 นายสาคร ค าสอน ส.อบต.หมู่ 8 สาคร ค าสอน  

18 นายกฤษฏา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา วันแสวง  

19 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

20 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

21 นายประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต./เลขานุการสภา ประสาท  อุดมญาติ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายกอบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายค าพา  การะปังหา รองนายกอบต. ค าพา  การะปังหา  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายกอบต. จันทัย บัวใหญ่  
5 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
6 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ. กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
7 นายสัมฤทธิ์  ชนะภัย ผอ.กองคลัง สัมฤทธิ์  ชนะภัย  
8 นางสาวอภิญญานุช  บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางเฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   9 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต .ป่าโมง  สมัย สามัญสมัยที่  2 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2562  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทาน บันทึกรายงานการประชุม  ว่า จะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1)  การพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประธานฯ  ขอให้ทาง นายก อบต. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านด้วยทาง อบต .ป่าโมง  ได้รับ

หนังสือซักซ้อมทบทวนเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจากระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0810 .3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  โดยให้ปรับปรุง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจาก 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564 )  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-
2565) ทางคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้จัดท าแผนเ สร็จแล้ว กระผมจึงได้
น าเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับรายละเอียด
ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้วและขอให้ทางนักวิเคราะห์
ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ดิฉันจะอ่านทีละหน้าขอให้ทุก
ท่านตรวจดูไปพร้อมๆกันนะคะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 เมื่อนักวิเคราะห์ฯได้อ่านจบแล้วก็เปิดโอกาสให้สอบถาม 
นายสมปอง  ประจญยุทธ 
ส.อบต ม.2 เรียนท่านประธานสภาและ สมาชิกสภา อบต .ทุกท่านตามท่ีทางนักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจง

รายละเอียดแล้ วนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านแล้วถ้า
ในปีต่อไปจะมีเพ่ิมเติมก็สามารถปรับแผนได้ขอให้ท่านประธานขอมติเลยครับ 

ประธานฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
ประธานฯ เป็นอันว่า สภา อบต.ป่าโมง มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-

2565)  ด้วยมติ 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 3.2 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
ประธานฯ ขอเชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต .  และสมาชิกสภา ทุกท่าน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ใน

ส านักงานมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่องานจึงต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม รายละเอียดและข้อกฎหมายขอให้เลขานุการสภา อบต .ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุม 

เลขานุกาสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่ งก่อสร้างที่ท าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นส าหรับรายละเอียดขอเชิญรองปลัด 
อบต.ชี้แจง 



5 
 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต . ทุกท่าน กระผมขอชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด งบประมาณรวมทั้งสิ้น    178,200 บาทจ านวน 1 รายการ    ดังนี้ 

  กองการศึกษา(โอนลด) 
งบบุคลากร  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(ข้าราชการครู/พนักงานครู) ตั้งไว้    379,200 บาท 
เพ่ือจ่าย   เป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครู /พนักงานครู   ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   
จ านวน   2  อัตรา   และ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี   ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กอง
การศึกษา) 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้  379,200     บาท     โอนลดครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -     บาท      โอนลดครั้งนี้       178,200      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย   201,000         บาท 

 
โอนเพ่ิม งบประมาณรวมทั้งสิ้น  178,200 บาท จ านวน    5 รายการ    ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนเพ่ิม)/กองคลัง(โอนเพิ่ม) 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.รายการ  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ตั้งไว้   5,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า(18  หน้า/นาที)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 
2,600 บาท  เป็นเงิน 5,200  บาท รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   600 x 600   dpi   
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A4   ไม่น้อยกว่า   18   หน้าต่อนาท(ีppm)  
-มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ  Custom  
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้      -         บาท      โอนเพ่ิมครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -   บาท       โอนเพิ่มครั้งนี้          5,200      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย     5,200         บาท 

 

กองการศึกษา(โอนเพ่ิม) 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  17,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4   แกนหลัก  (4  core)  มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
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-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4   หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือ 
ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จ านวน  1  หน่วย 
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3  ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2562) 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -    บาท  โอนเพ่ิมครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -     บาท    โอนเพิ่มครั้งนี้         17,000      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย    17,000         บาท 
กองช่าง(โอนเพ่ิม) 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ อบต.ป่าโมง ตั้งไว้ 96,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์  อบต .ป่าโมง     ขนาดกว้าง  4.50  เมตร 
ยาว 5.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -    บาท      โอนเพ่ิมครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -    บาท     โอนเพิ่มครั้งนี้         96,000      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย    96,000         บาท 
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.ป่าโมง ตั้งไว้ 60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.ป่าโมง  รายละเอียดดังนี้ 

  - ทุบผนังอิฐบล็อก    4.50 ตร.ม 
  - รื้อผนังกระจก    10.60 ตร.ม 
  - ซ่อมพ้ืนคอนครีต   0.50 ตร.ม 
  - ซ่อมฝ้าเพดาน    0.50 ตร.ม 
  - ติดตั้งฉากกั้นห้อง  PVC แบบพับ  20 ตร.ม 

งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -     บาท    โอนเพ่ิมครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -    บาท     โอนเพิ่มครั้งนี้         60,000      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย    60,000         บาท 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติโดยการยกมือ 
มติประชุมฯ เห็นชอบ   19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา  12.00  น.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2554 ข้อ 30  จึงหยุดพักกาประชุมไว้ชั่วคราว  
เพ่ือรับประทานอาการกลางวันและขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประชุมต่อเวลา  13.00  น. 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ขอเชิญทางปลัด อบต.ชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต . และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน กระผมมีเรื่องชี้แจงและขอ

ความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภา อบต. ดังนี้ 
 1.การขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ .ศ.

2562  โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ก าหนดเป้าหมายให้ อปท .ละ 45 คน จึงขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน  ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครภายในหมู่บ้านของ
ท่าน 

 2.การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ ติดโลก  รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ  ต้องให้
ความส าคัญโดยให้จัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น /ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /จิตอาสา /อาสาสมัครในชุมชน บูรณาการร่วมกันกับ
สถานศึกษาในพื้นที่เพ่ือด าเนินการในวันที่  26  มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติด โลก  
อบต.ป่าโมงก าหนดจุดรวมพลที่โรงเรียนบ้านป่าโมง เวลา  07.00  น.  จะท าหนังสือ
และก าหนดการส่งให้อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและร่วมประชุมผมขอปิดการ

ประชุม 
เลิกประชุม เวลา  14.00  น. 

 
 
                            (ลงชื่อ)     ประสาท  อุดมญาติ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาต)ิ  

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  

ประจ าป ี ๒๕๖2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


