-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายบุญสวน วิชาสวัสดิ์
2
นายทองดา จาปาบุรี
3
นายสมัคร ภาวะหาญ
4
นางบุดสี เศษนาเวช
5
นายสวัสดิ์ สมบัติหอม
6
นายประไมล์ สันคะนุช
7
นายประมวล สี ดา
8
นายบรรจง ทัพสุ ริย ์
9
นางนิตย์ มาตรา
10
นายบุญถม คาสะอาด
11
นายจาลอง โภควิบูลย์
12
นางสุ ภาพ พรมมร
13
นางพวงเพชร เจนชัย
14
นายพลอย จุลศรี
15
นายสงวน คาทอน
16
นายแปลก คาเบ้าเมือง
17
นายพูล โสกชาตรี
18
นายกาธร คาสอนทา
19
นายอุดม คามูลคร
20
นายธงชัย มาตรภูธร

ตาแหน่ ง
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.10
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชื่อ
บุญสวน วิชาสวัสดิ์
ทองดา จาปาบุรี
สมัคร ภาวะหาญ
บุดสี เศษนาเวช
สวัสดิ์ สมบัติหอม
ประไมล์ สันคะนุช
ประมวล สี ดา
บรรจง ทัพสุ ริย ์
นิตย์ มาตรา
บุญถม คาสะอาด
จาลอง โภควิบูลย์
สุ ภาพ พรมมร
พวงเพชร เจนชัย
พลอย จุลศรี
สงวน คาทอน
แปลก คาเบ้าเมือง
พูล โสกชาตรี
กาธร คาสอนทา
อุดม คามูลคร
ธงชัย มาตรภูธร

หมายเหตุ

/ ผูร้ ่ วมประชุม ...

-2ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางธนัญญา ชินวรรณ
2
นางเยาวรัตน์ วุฒิพนั ธ์
3
นายวัฒนา ศรี คลัง
4
นายประสาน บุญชิต
5
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองสาธารณสุ ข
นายช่างโยธา
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
เยาวรัตน์ วุฒิพนั ธ์
วัฒนา ศรี คลัง
ประสาน บุญชิต
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

เริ่ มประชุมเวลา

-

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

-

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน ฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

-

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
09.00 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุ มแล้ว ส.อบต.ทุกท่าน เข้าห้องประชุ มและนับองค์ประชุ มครบ
แล้ว โดยมีนายประมวล สี ดา ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ มกล่าวเปิ ดประชุ มให้
เป็ นไปตามระเบียบวาระ
เรื่ องประธานแจ้งให้ทราบ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่ วมงานจิตอาสาฯ ณ เกาะลอย บ้านโด โดยมี ท่านนายอาเภอ
เมืองเป็ นประธาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และขอประชาสัมพันธ์ในโอกาสหน้า
เมื่อมีการจัดกิจกรรมงานจิตอาสาฯ ขอความร่ วมมือท่านส.อบต.ทุกหมู่บา้ นให้เข้าร่ วม
กิจกรรมครับ
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เชิญท่านทองดา จาปาบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว
และหาก ส.อบต. ท่านใด มีขอ้ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โปรดยกมือ ขอแก้ไขได้
ผม นายทองดา จาปาบุรี สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1
ประธานตรวจบันทึกการประชุม ผมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว สมบูรณ์
ครบถ้วน ไม่มีแก้ไขครับ
เมื่อไม่มี ส.อบต. ท่านใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผมขอความเห็นชอบบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
ปรึ กษากันพอสมควร จึงมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 การโอนเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจง และโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 กองช่ าง หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อ
เป็ นค่ า จัดซื้ อเครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้ง พื้นหรื อแขวน (มี ระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 BTU เปลี่ยนแปลงเป็ น เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วนชนิดติดผนัง 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประธานฯ
นายวัฒนาฯ

-

-4-ขออนุ ม ัติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2561 เพื่ อ จัด ซื้ อ ครุ ภ ัณ ฑ์ ส านัก งาน
(เครื่ องปรับอากาศ) จานวน 2 ตัว
-โอนลด หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิ บ ตั ิ ราชการที่ ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น
รายการ ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-โอนเพิม่ หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ (โอนมาตั้งจ่ายหมวดรายการใหม่)
ประเภท ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 1,800 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ขอให้เจ้าหน้าที่ช้ ีแจงรายละเอียดครับ
ขอชี้ แจงเปลี่ ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์สานักงานกองช่างตามที่กองช่ างได้ต้ งั งบประมาณการ
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนชนิ ดตั้งพื้นหรื อชนิ ดแขวน (มี ระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU งบประมาณ 40,200 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์) ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจาปี งบประมาณ 2561 นั้น และขอเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
จ่ายเป็ นค่ าจัดซื้ อเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดติ ดผนัง ขนาด 18,000 BTU
ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์) จานวน 2 เครื่ อง รวมงบประมาณ
42,000 บาท โดยโอนงบประมาณ ดังนี้
- โอนลด - 1,800 บาท หมวดค่าบารุ งซ่ อมแซมกองช่ าง งบประมาณก่อนโอน
10,000 บาท คงเหลือ 8,200 บาท
- โอนเพิ่ม + 1,800 บาท หมวดครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ างกองช่ าง ครุ ภณ
ั ฑ์
สานักงานเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดติดผนัง ขนาดชนิ ดติดผนัง
ขนาด 18,000 BTU งบประมาณก่อนโอน 40,200 บาท งบประมาณหลังโอน
42,000 บาท
เหตุ ผลความจาเป็ น เนื่ องจากเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้งพื้นหรื อชนิ ด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU เป็ นเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ หาก
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศที่มีคุณภาพ อาทิ มิตซู บิชิ ไดกิ น เทรนฯลฯ ไม่สามารถจัดซื้ อ
เนื่ องจากมีราคาสู งเกินกว่าราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งหากจัดซื้ อในราคาที่ต้ งั
งบประมาณไว้จะได้แอร์ ที่ประกอบขึ้น วัสดุและอุปกรณ์ไม่ได้ผลิตจากบริ ษทั เดียวกัน
ทาให้มีคุณภาพต่ า อาทิ โฟกัส ฟูซิซุ เคนได ฯลฯ เกรงว่าจะไม่คงทนและอายุการใช้
งานต่ ากว่าที่ ควรจะเป็ นไม่คุม้ ค่ากับงบประมาณที่เสี ยไปและเครื่ องปรั บอากาศแบบ
แยกส่ วน ชนิ ดตั้งพื้นหรื อชนิ ดแขวน มีราคาสู งกว่าชนิ ดติดผนังในชนิ ดหรื อยี่ห้อและ
คุณภาพเดียวกัน เนื่องจากอุปกรณ์และในการติดตั้งมากกว่ายุง่ ยากมากกว่ากัน

นายทองดาฯ
นายสมัครฯ

-

นายวัฒนาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

-

ประธานฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

-5จึง ขออนุ ม ตั ิ เปลี่ ยนแปลงเป็ น เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดติ ดผนัง ขนาด
18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์) จานวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 42,000 บาท
อยากทราบสัดส่ วนขนาดของเครื่ องปรับอากาศว่ามีขนาดเล็กใหญ่อย่างไร
อยากให้ จดั ซื้ อ เครื่ องปรั บ อากาศที่ มี คุ ณ ภาพ ส่ ว นที่ ข อโอนเพิ่ ม ส าหรั บ กระผมก็
เห็นสมควรให้จดั ซื้ อ ครับ
เครื่ องปรั บ อากาศคุ ณ ภาพการท าความเย็ น การท างานไม่ ไ ด้ ข้ ึ นกั บ ขนาดของ
เครื่ องปรับอากาศโดยเครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กอาจมีคุณภาพการทาความเย็นได้ดี
มากกว่าเครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึ งคุ ณภาพการทางานนั้นอยู่กบั ขนาด BTU
ซึ่งผมต้องการเครื่ องปรับอากาศที่มีคุณภาพการทางานที่ดีครับ
ขอมติที่ประชุ ม การโอนเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจง และโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 กองช่ าง หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อ
เป็ นค่ า จัดซื้ อเครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้ง พื้นหรื อแขวน (มี ระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000BTU เปลี่ยนแปลงเป็ น เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วนชนิ ดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์) จานวน 2 เครื่ อง จานวน 42,000 บาท ท่านใดเห็นสมควรผมขอมติที่ประชุ ม
ครับ
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้โอนเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจง และโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 กองช่ าง หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อ
เป็ นค่ า จัดซื้ อเครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้ง พื้นหรื อแขวน (มี ระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000BTU เปลี่ยนแปลงเป็ น เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วนชนิ ดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์) จานวน 2 เครื่ อง จานวน 42,000 บาท
4.1 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจาปี งบประมาณ 2561
โครงการต่าง ๆ จานวน 10 หมู่บา้ น
แจ้งสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- เงินสารองเงินสะสม
4,000,064.41 บาท
- เงินสะสม
5,322,908.07 บาท
- เงินรายรับ
7,741,155.85 บาท
- เงินรายจ่าย
5,232,686.51 บาท

ประธานฯ

-

นายประสานฯ

-

ประธานฯ

-

นายธงชัยฯ
นายทองดาฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

นายสมัครฯ
นางธนัญญาฯ

-

นายประสานฯ
นางธนัญญาฯ

-

นายธงชัยฯ
ประธานฯ
นางบุดสี ฯ

-

-6มีท่านใดสงสัยหรื อไม่หากไม่มีขอให้นายช่ างชี้ แจงเกี่ ยวกับโครงการที่ จะใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจาปี งบประมาณ 2561 โครงการต่าง ๆ จานวน 10
หมู่บา้ น
ขอให้ท่านสมาชิ กทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารที่แจกให้โครงการแต่ละหมู่บา้ นของ
ท่านถูกต้องหรื อไม่ ตามโครงการหมู่ที่ 1 ที่ขอปรับปรุ งซ่ อมแซมถนนเนื่ องจากสาเหตุ
เกิ ดจากอุ ทกภัยครั้ งที่ผ่านมา มีท่านใดสงสัยหรื อไม่ การอนุ มตั ิ ให้หรื อไม่ให้ข้ ึ นกับ
สภาฯ พิจารณา
กระผมสงสัย โครงการปรั บปรุ งถนนเลี ย บล าห้วยแอ่ง สามารถท าได้หรื อไม่ จะไป
กระทบกันผูร้ ับเหมาก่อนที่ใช้เงินสะสมในครั้งก่อนหรื อไม่
ขอให้ทุกท่านพิจารณาในแต่ละโครงการให้ดีเนื่องจากเป็ นเงินจานวนมาก
สาหรับหมู่ที่ 1 สื บเนื่ องจากภัยพิบตั ิอุทกภัยคราวที่แล้วนั้น ซึ่ งถนนได้ชารุ ดเกิดความ
เสี ยหายจริ ง ผมเห็นสมควรเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เนื่ องจากหมู่ที่ 1 เป็ นพื้นที่ ที่ได้รับความเสี ยหายจากน้ าท่วมทุ กปี จึ งเสนอโครงการ
ปรั บปรุ งซ่ อมแซมถนนเข้ามาจานวน 3 โครงการ และสภาฯสงสัยว่าจะกระทบกับ
ผูร้ ับเหมาครั้งก่อนหรื อไม่ ผมเห็ นว่าไม่เกี่ ยวข้องกันเนื่ องจากเป็ นภัยพิบตั ิธรรมชาติ
ไม่ใช่งานโครงสร้างครับ
ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้ช้ ีแจงจานวน 3 โครงการ ซึ่ งมีความจาเป็ นผมเห็นสมควรด้วย
ขอเก็บเอกสารที่ท่านส่ งมาให้ซ่ ึ งได้ส่งให้กองช่างเพื่อออกสารวจประมาณการขอเก็บ
เอกสารรายละเอียดนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
ต้องพิจารณาตามเหตุผลว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมหรื อไม่
ขอไปศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมก่อนว่าโครงการใดเข้าหรื อไม่เข้า
หลักเกณฑ์หากโครงการใดไม่เข้าก็ตอ้ งตัดทอนลง
ก่อนลงมติขอให้ท่านได้ไตร่ ตรองพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมติครับ
ขอให้ท่านส.อบต.หมู่ที่ 2 ชี้แจงโครงการฯ
สาหรับหมู่ที่ 2 ขอเปลี่ ยนแปลงโครงการปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุ กเป็ นโครงการเป็ น
ปรับปรุ งเป็ นโครงการถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กและขอเพิม่ เติมโครงการในส่ วนคอฝาย
ทางบ้านเปื อยได้ขาดชารุ ดกว้างมากได้หรื อไม่ ซึ่ งเหลื ออี กประมาณ 0.5 เมตร ก็จะ
ทะลักเข้าพื้นที่นาของชาวบ้าน ขอให้ช่างออกประมาณการได้หรื อไม่

ประธานฯ
นายประสานฯ

-

นายสมัครฯ

-

ประธานฯ
นายสมัครฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ

-

นายธงชัยฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

ประธานฯ

-

-7*****พักรับประทานอาหารกลางวัน****
เริ่ มประชุม เวลา 13.00 น.
ขอให้นายช่างชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของหมู่ที่ 2
ตามหนังสื อที่แจ้ง มาเป็ นโครงการปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุ ก กว้าง 5 เมตร ยาว 119
เมตร หนา 0.10 เมตร และ กว้าง4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมเป็ นเงิน
215,000 บาท ถ้าเปลี่ยนเป็ นโครงการถนนคสล. 1 เส้น กว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร จะ
เป็ นเงิ น 287,000 บาท ซึ่ งจากเดิ ม 215,000 บาท ส่ วนเส้ นตรงที่ ก ว้าง 4 เมตร ยาว
500 เมตร จะเหลือ 158,000 บาท
จากเดิมถนนเส้นที่ 1 ยาว 150 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.12 เมตร เป็ นถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก แต่ผดิ พลาดทางเอกสารแจ้งเป็ นโครงการปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุก สาหรับ
ถนนเส้นที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร และอีกโครงการเสริ มคอ
สะพานบ้านเปื อยกับบ้านนาแพง จึ งขอเปลี่ ยนแปลงโครงการและเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าว
อยากสอบถามว่าถนนทั้ง 2 สายนี้ แต่เดิมเป็ นถนนอะไร
ถนนเส้นที่ 1 ที่กว้าง 5 เมตร แต่เดินเป็ นถนนลาดยางซึ่ งได้ชารุ ดทรุ ดโทรมมาก ตอนนี้
เป็ นถนนหินคลุก
ถ้าถนนพื้นเดิมเป็ นถนนหิ นคลุกจะทาเป็ นโครงการคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่ได้เนื่ องจาก
ผิดหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่ งเป็ นการก่อสร้างใหม่ตอ้ งตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่
หากพื้นเดิมเป็ นถนนคอนกรี ตอยูแ่ ล้วสามารถปรับปรุ งได้และจ่ายขาดเงินสะสมได้ ถ้า
เป็ นถนนลาดยางก็ทาเงินปรับปรุ งซ่อมแซม ใช้งบซ่อมแซมค่ะ
สาหรั บพื้นที่ ตรงคอสะพานให้นายช่ างออกประมาณการและให้นาเข้าชี้ แจงในการ
ประชุมคราวต่อไป
โครงการปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60
เมตร หนา 0.12 เมตร ขอให้ส.อบต.หมู่ที่ 3 ชี้แจง
ถนนคอนกรี ตหมู่ที่ 3 ขาดชารุ ดตรงที่นานายบินซึ่ งได้แจ้งให้กองช่างออกถ่ายภาพและ
อีกที่ตรงบริ เวณหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นหลุมบ่อ ขอให้ช่างออกประมาณการ
ให้ท่านรักษาการนายกได้ไปศึกษาระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมว่าสามารถจ่ายขาดได้
หรื อไม่
ให้กองช่างดาเนินการออกประมาณการให้เรี ยบร้อย
สาหรับการประชุ มในวันนี้ มีท่านใดสงสัย จะสอบถามอีกหรื อไม่ หากไม่มีผมขอนัด
ประชุมคราวต่อไปวันที่ 29 มกราคม 2561 เลิกประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

-8(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายธงชั ย มาตรภูธร)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจจดบันทึกการประชุม

( นายประมวล สี ดา )
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายทองดา จาปาบุรี)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นางสุ ภาพ พรมมร)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 7
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายแปลก คาเบ้ าเมือง)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 9
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายสมัคร ภาวะหาญ)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายสวัสดิ์ สมบัติหอม)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3

