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บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่  1 / 2553

วันที่  10  สิงหาคม    2553
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนกํา



ผูมาประชุม

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เฉลิม  โพธิ์ชะคุม
2. นายพงษศักดิ์  เสาวรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พงษศักดิ์  เสาวรส
3. นายสุเมธ  แผวบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุเมธ  แผวบุญ
4. นายนิคม  โพธิ์กล่ํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายนิคม  โพธิ์กล่ํา
5. นายสําเนาว  กุลออน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําเนาว  กุลออน
6. นายสวาง  จูบาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สวาง  จูบาง
7. นายไพโรจน  โพธิ์ขํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไพโรจน  โพธิ์ขํา
8. นายประจวบ  กําจาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประจวบ  กําจาย
9. นายสุชาติ  สุโยธีธนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุชาติ  สุโยธีธนรัตน

10. นายพิสิษฐ  หรุมรื่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พิสิษฐ  หรุมรื่น
11. นายธวัตร  ทองเนียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธวัตร  ทองเนียม
12. นายสุรศักดิ์  รุงสังข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุรศักดิ์  รุงสังข
13. นางสาวถนอม  แยมคลาย ปลัดเทศบาล ถนอม  แยมคลาย

/ ผูเขารวมประชุม
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ผูเขารวมประชุม

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนกํา บัญชา  เหมศรีสวัสดิ์
2. นายมาโนช  กําจาย รองนายกเทศมนตรีตําบล มาโนช  กําจาย
3. นางธนวรรณ  แพงดิษฐ รองนายกเทศมนตรี ธนวรรณ  แพงดิษฐ
4. นายสัญชัย  บัวพุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สัญชัย  บัวพุม
5. นายชัยพจน  ห้ําบัวเสริฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี ชัยพจน  ห้ําบัวเสริฐ
6. นายชวน  โพธิระ กํานันตําบลดอนกํา ชวน  โพธิระ
7. นางทัสสนีย  มากพานิชย ผูใหญบาน  หมูที่ 1 ทัสสนีย มากพานิชย
8. นายประวิน  ปรางคเทียน ผูใหญบาน  หมูที่ 2 ประวิน  ปรางคเทียน
9. นายอํานวย  กําจาย ผูใหญบาน  หมูที่  3 อํานวย  กําจาย

10. นางเบ็ญจวรรณ  แจมดอน ผูใหญบาน  หมูที่  4 เบ็ญจวรรณ  แจมดอน
11. นางเฉลิมศรี  ตันติคงพันธ ผูใหญบาน  หมูที่  5 เฉลิมศรี  ตันติคงพันธ
12. นางเกษม  บัวพุม ผูใหญบาน  หมูที่  6 เกษม  บัวพุม
13. นางจินตนา  ศรีรุง ผูใหญบาน  หมูที่  7 จินตนา  ศรีรุง
14. นายสมบัติ  ไหลแท หัวหนากองชาง สมบัติ  ไหลแท
15. นางสุธียา  กําจาย หัวหนากองคลัง สุธียา  กําจาย
16. นางธสวรรฒ  เปยจันทร เจาพนักงานพัสดุ ธสวรรฒ  เปยจันทร
17. นายชัยวัฒน ทองจอย นักพัฒนาชุมชน ชัยวัฒน  ทองจอย
18. นางสาวอภิกษณา  ทองรวง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน อภิกษณา  ทองรวง
19. นางสุนันทชาดา  อินวารี ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สุนันทชาดา  อินวารี
20. นางสาวสมฤดี  ริ้วทอง ผูชวยเจาหนาที่การเงิน ฯ สมฤดี  ริ้วทอง
21. นายสุเทพ  อินวารี คนงานทั่วไป สุเทพ  อินวารี

ผูมาประชุม  จํานวน 13 คน ขาดประชุม - คน
ลา จํานวน  - คน
ผูเขารวมประชุม 21 คน

/ เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนกํามาครบองคประชุมแลว  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม  ตําแหนง  ประธานสภา

เทศบาลตําบลดอนกํา  เปนประธานในที่ประชุม  ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภา ฯ 1.  เทศบาลตําบลดอนกําไดประกาศสอบราคาโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2553  จํานวน  3  โครงการ ดังนี้
1.1  โครงการปรับปรุงถนนเสริมคันดินพรอมลงลูกรังผิวจราจรหมูที่  2  

และหมูที่  6  ตําบลดอนกํา  ราคากลาง  663,000  บาท  มีผูเสนอราคา  4  ราย
1.1.1  พสิษฐพลพรโยธา  โดยนางสาวณัฐวรรณ  รุงเลิศ
       เสนอราคา  661,000  บาท
1.1.2  ณัชนันทรพรโยธา  โดยคิมหรรต  ใจวงษ
          เสนอราคา  665,800  บาท
1.1.3  เชง  เฮง  เฮง  การโยธา  โดยสนอง  ใจวงษ
          เสนอราคา  668,800  บาท
1.1.4  สานนท  เสมอหนา  โดยสานนท  เสมอหนา
          เสนอราคา  656,500  บาท  เสนอราคาต่ําสุด

1.2  โครงการกอสรางคันกั้นน้ําทวม  ( แนวแมน้ํานอย )  หมูที่  3  ตําบล
ดอนกํา  ราคากลาง  406,000  บาท  มีผูเสนอราคา  4  ราย  

1.2.1  พสิษฐพลพรโยธา  โดยนางสาวณัฐวรรณ  รุงเลิศ
       เสนอราคา  404,700  บาท
1.2.2  ณัชนันทรพรโยธา  โดยคิมหรรต  ใจวงษ
          เสนอราคา  405,700  บาท
1.2.3  เชง  เฮง  เฮง  การโยธา  โดยสนอง  ใจวงษ
          เสนอราคา  407,000  บาท
1.1.4  สานนท  เสมอหนา  โดยสานนท  เสมอหนา
          เสนอราคา  406,000  บาท  

/ 1.3  โครงการกอสรางสะพานเหล็ก...
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1.3  โครงการกอสรางสะพานเหล็ก  ( หนาบานนางบุญธรรม  แสงสวาง )  
หมูที่  5  ตําบลดอนกํา  ราคากลาง  326,000  มีผูเสนอราคา  4  ราย

1.3.1  พสิษฐพลพรโยธา  โดยนางสาวณัฐวรรณ  รุงเลิศ
       เสนอราคา  324,000  บาท
1.3.2  ณัชนันทรพรโยธา  โดยคิมหรรต  ใจวงษ
          เสนอราคา  325,300  บาท
1.3.3  เชง  เฮง  เฮง  การโยธา  โดยสนอง  ใจวงษ
          เสนอราคา  326,000  บาท
1.3.4  สานนท  เสมอหนา  โดยสานนท  เสมอหนา
          เสนอราคา  329,000  บาท 

2.  เทศบาลตําบลดอนกไดจายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดรอยใหกับ
ประชาชนเปนเงิน  277,900  บาท  โดยตอกเข็มไมปองกันตลิ่ง  หมูที่  5 , 7  และหมูที่  8  
ตําบลดอนกํา  จํานวน  4  จุด  คือ  หมูที่  5  หนาบานนางบาง  หมูที่  7  หนาโรงเรียนวัด
สนามชัย  และหนาบานนางทองมวน  หมูที่  8  หนาวัดวังขรณ  เสาเข็มไมขนาด  Ø  6 "  x 
6.00  เมตร  จํานวน  650  ทอน  และปริมาตรดินถมแนนไมนอยกวา  480  ลบ.ม.  ผูรับจาง
คือนายฐิติรัชร  วงษอุดมรัตน

3.  เทศบาลตําบลดอนกําไดวางกฎระเบียบการใชหองประชุมสภาเทศบาล  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจก  และขอความรวมมือประชาสัมพันธดวย

4.  โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส  ผูยากไร  และผูยากจนผลการ
คัดเลือกจาก  8  หมู  8  หลัง  เหลือ  3  หลัง  งบประมาณ  100,000  บาท  คือ

1.  นางวิสุทธิ์  ดวงปาน  บานเลขที่  56  หมู  2  ตําบลดอนกํา
2.  นายชู  คําเอม  บานเลขที่  30/1 หมู  1  ตําบลดอนกํา
3.  นายไพโรจน  ทับเงิน บานเลขที่  58/2  หมู  8  ตําบลดอนกํา

5.  วันที่  12  สิงหาคม  2553  เชิญชวนพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไปรวมโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ณ  ที่วาการอําเภอสรรคบุรี  เวลา  18.00   น.

6.  เรื่อง  การจัดทําผังเมืองเทศบาลตําบลดอนกํา
ไดจัดทําผังเมืองเทศบาลตําบลดอนกําถึงขั้นตอนที่  4  เขาที่ประชุมสภา ฯ

เพื่อรับทราบ  และเสนอคณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)  เพื่อ
ดําเนินการตอไป

              มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนกําครั้งที่แลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2554

วาระที่  1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภา ฯ ไดเชิญนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
( นายเฉลิม โพธิ์ชะคุม )
นายกเทศมนตรี ไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ดังนี้
( นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ )

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

ของเทศบาลตําบลดอนกํา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
หลักการ

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  ยอดรวม 11,891,233  บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้

ก. ดานบริหารทั่วไป
1.  แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 4,727,640  บาท
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 215,000  บาท

ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม
1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 1,086,900  บาท
2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000  บาท
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 100,000  บาท
4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,878,880 บาท
5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม  580,000 บาท
6.  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  ยอดรวม  423,000 บาท

/ ดานเศรษฐกิจ
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ค.  ดานการเศรษฐกิจ
1.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 144,000 บาท

ง.  ดานการดําเนินงานอื่นๆ
1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,515,813 บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร  ไดวางแผนไวจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลดอนกําตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จึงเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เพื่อใหสมาชิกสภาเห็นชอบ
ตอไป
รายจายตามหมวดรายจาย
1.  รายจายงบกลาง 2,515,813 บาท
2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,762,200 บาท
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 471,120 บาท
4.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,098,900 บาท
5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 291,000 บาท
6.  หมวดเงินอุดหนุน 693,000 บาท
7.  หมวดรายจายอื่น 50,000 บาท
8.  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 1,009,200 บาท

รวมรายจาย 11,891,233 บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554  

ไดจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 9,369,593 บาท
รายจายงบกลาง 2,515,813 บาท

1.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,256,520 บาท
2.หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 293,760 บาท
3.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 4,178,900 บาท
4.หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 147,000 บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 693,000 บาท

/ 6.  หมวดคาครุภัณฑ...
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6.หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 234,600 บาท
7.หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 50,000 บาท

หนวยงานกองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 648,760 บาท
1.รายจายประจํา ตั้งไวรวม 644,160 บาท
1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 320,760 บาท
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 98,400 บาท
1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 225,000 บาท
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว - บาท
1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว - บาท
1.6  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 4,600 บาท
1.7  หมวดรายจายอื่น ตั้งไว - บาท

หนวยงานกองชาง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,872,880 บาท
1.รายจายประจํา ตั้งไว 1,102,880 บาท
1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 184,920 บาท
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 78,960 บาท
1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 695,000 บาท
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 144,000 บาท
1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว - บาท
1.6  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 770,000 บาท
1.7  หมวดรายจายอื่น ตั้งไว - บาท

นายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2554  จํานวน  56  หนา  ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนไดทราบตามรายละเอียด
เอกสารที่แจกให

/ ประธานสภา ฯ
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ประธานสภา ฯ ไดปรึกษาในที่ประชุมจะลงมติรับหลักการแหงเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  หรือไม  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน           

ทานใดประสงคจะอภิปรายขอใหยกมือขึ้น  ขอเชิญ  นายสุเมธ  แผวบุญ  ตําแหนง  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1

นายสุเมธ  แผวบุญ ไดใหสมาชิกสภาเทศบาลเปดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2554  หนา  38  และใหดูหัวขอ  3  ประเภทเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  ตั้งไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  อยากทราบวาเปนเงิน
สิทธิตามกฎหมายที่ตองจายใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางหรือไม  
เนื่องจากการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปที่ผานมาไมมี
รายจายนี้

ปลัดเทศบาล ไดชี้แจง  เงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือเงินโบนัสเปนเงินที่ควรจะไดตามสิทธิ
ของพนักงานและพนักงานจางในกรณีที่ผานการประเมินการบริหารจัดการที่ดี
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในงบประมาณที่แลวมาในระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ  60  และมีวงเงินคงเหลือจากคาใชจายเงินเดือน  คาจาง  และ
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษยังไมถึงรอยละ  40  ของงบประมาณ
รายจายประจําป  ซึ่งเทศบาลตําบลดอนกําเขาหลักเกณฑ  สวนจะไดคนละเทาใด
นั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณาจายเงินโบนัสคณะหนึ่ง  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  5  
เทา  ซึ่งยอดที่ตั้งไวถาใชไมหมดก็ตกเปนเงินสะสมหรือโอนไปตั้งจายรายการ
ใหมได  หรือถาไมพอก็สามารถโอนเพิ่มได

ประธานสภา ฯ ไดสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นวาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก  และได
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) เชิญนายธวัตร  ทองเนียม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
นายธวัตร  ทองเนียม ไดเห็นดวยกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

2554  เนื่องจากเห็นวางบประมาณที่ตั้งจายสวนมากเปนรายจายประจําที่มีความ
จําเปนตองจายตามกฎหมาย  ที่เหลือเปนรายจายเพื่อการลงทุนไมเทาไรและ
โครงการที่ทําก็จําเปน

/ ประธานสภา ฯ
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ประธานสภา ฯ ไดสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนวาทานใดประสงคจะอภิปรายใหยกมือขึ้น
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) โดยนับ  1  ถึง  3  (  ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดยกมือขึ้นและไมประสงคจะ

อภิปราย )  และไดขอมติในที่ประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานๆใดเห็นควร
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2554  ขอใหยกมือขึ้น

(  ปรากฏวาสมาชิกสภาเทศบาลยกมือขึ้นทุกคน )
มติที่ประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547   

ขอ  47
(  รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น.  )
ประธานสภา ฯ ไดแจงในที่ประชุมวารางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) ไมได  และการพิจารณาวาระที่  2  ( ขั้นแปรญัตติ )  ตองกําหนดระยะเวลาเสนอ

คําแปรญัตติไวไมนอยกวา  24  ชั่วโมง  นับแตสภาไดมีมติรับหลักการแหงราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ซึ่งจะตองสงรางเทศบัญญัติ
ดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และใหที่ประชุมสภากําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

มติที่ประชุม ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ตั้งแตวันที่  10  สิงหาคม  2553  เวลา  
13.00  น.  เปนตนไป  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2553  เวลา  09.30  น.  (  โดยยื่นคํา
แปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติ  คือ  นายสวาง  จูบาง  )  กรณีสมาชิก
สภาเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง  และไดกําหนดประชุม
สภาเพื่อพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ในวัน
ประชุมสามัญประจําป  2553  ครั้งที่  2  วันที่  18  สิงหาคม  2553  เวลา 10.00  น.  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนกํา  ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผูที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  

ขอ  47  และขอ  49

/ เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา  13.00  น.

ลงชื่อ ถนอม  แยมคลาย ผูบันทึกรายงานการประชุม
(  นางสาวถนอม  แยมคลาย )

ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบล / เลขานุการสภาเทศบาล

ลงชื่อ       เฉลิม  โพธิ์ชะคุม ผูตรวจรายงานการประชุม
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม )

ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลดอนกํา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ          สุรศักดิ์  รุงสังข ประธานกรรมการ
       ( นายสุรศักดิ์  รุงสังข  )
ลงชื่อ         ธวัตร  ทองเนียม กรรมการ
           (  นายธวัตร  ทองเนียม  )
ลงชื่อ         สุเมธ  แผวบุญ กรรมการ
           (  นายสุเมธ  แผวบุญ  )

  

สุนันทชาดา/บันทึกรายงานการประชุม/สามัญ10สค


