
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
วัน จันทร์ ที ่18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
................................... 

ผู้มาประชุม 
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27. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู หมู่14 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกลู  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายสวัสดิ ์ ปินตา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. ส.ต.สมศักดิ ์ กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. น.ส.ปรีชญา กุณะจันทร ์  นักจัดการงานทั่วไป 
6. นายอลงกรณ ์ อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
นายพศวีร์ บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 ขอกราบ
เรียนเชิญครับ 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน ก่อนอื่น
กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2560 
เพื่อพิจารณากันเงินงบประมาณประจ าปี 2560ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธสักราช 257 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)หมวด 5 
การกันเงิน ข้อ 57,58,และ59 และเรื่องอื่น ๆ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะได้น าเข้าสู่
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ในวันที่ 21 กนัยายน 2560 ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จะได้เป็น 

เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวันให้แก่นักเรยีนโรงเรียนอาวุโสทยาลัย 
ซึ่งทางสภาฯได้กระท ามาทุกปีเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้สูงอายุในต าบลแม่สูนของ
เราโดยรายการอาหารที่จะน ามาเลี้ยงนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯที่เป็นผู้หญิงได้ปรึกษากัน
และด าเนินการได้เลย และขอความร่วมมือทุกท่านใส่เสื้อสีชมพแูละเข้าร่วมในกิจกรรม
ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                                     /1.2......... 
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1.2 ตามที่ บ้านปางสัก หมู่ที ่2 ต าบลแม่สูน ได้มีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านแทนต าแหน่งที่

ว่างลง  และในการเลือกตั้งฯครั้งใหม่นี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายกิติกร  สอนปาล ี  
ได้รับการคัดเลือก และในวันที่ 22                                                                                                     

กันยายน 2560 ทางหมู่บ้านได้เลี้ยงฉลองต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในเวลา 18.00 น.จึงขอ
เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 

          
          ที่ประชุม-รับทราบ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม ๒๕60   

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่  22 สิงหาคม ๒๕60  ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน นายพศวีร์  บุตรค า ได้น าตรวจรายงานการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯจะลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม   
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม   พ.ศ. 
๒๕60 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย  หากท่าน
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพื่อขอมติที่
ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

    ที่ประชุม รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 
นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว มีท่าน
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่ ขอ
โปรดเสนอ 

                                            -  ไมม่ี   -  

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕60 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะและเชิญเลขานุการ
สภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

  มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       30  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

   
 
           

                                                                                  /จงึเป็นอันว่า...... 
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 นายจ ารัส  โปง่อ้วน 

ประธานสภา ฯ 
จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
๒๕60 ครั้งที่ผ่านมาผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท าประกาศเพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ 
ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป   

  ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3 .1   พิ จ า รณากั น เ งิ น งบประมาณประจ าปี  25 60 ให้ เ ป็ น ไปตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)หมวด 5 การกันเงินข้อ 57,58และ 59 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญทางคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้กล่าวรายงานการขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560    

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายกฯอบต.แม่สูน 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสมาชิกสภาฯทุกท่าน   ตามที่ได้มีการตั้ง
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ไว้   รวม 83,000,000. -
บาท บัดนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วปรากฏว่ามีบางโครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ทัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕60(ก่อน 30 กันยายน 2560) หากแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอ
อนุมั ติ ต่ อสภา ฯ  ในการกัน เ งินงบประมาณไว้ เบิ กจ่ าย เหลื่ อมปี  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ 
วรรคหนึ่ง ความว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”  ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2560 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ดังต่อไปนี ้

  

1. ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย หมูท่ี่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ตั้งไว้ 725,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 620 ตารางเมตร สถานที่ก่อสรา้ง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล 

แม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและประมาณการของ
ช่างและอนุมัติแบบแล้ว)ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 45/54 
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2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารสาธิตการปลูกพืชใน
โรงเรือน ตั้งไว้ 578,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการอาคารสาธิต
การปลูกพืชในโรงเรือน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ต าบลแม่สูน ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 2 หลัง และขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับพื้นที่ขนาด 1,863 ตารางเมตร(ตามการ
ออกแบบและประมาณการของช่างและอนุมัติแบบแล้ว)ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 18 ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 
46/54 
ประกอบกับรายละเอียดค าชี้แจง ตามเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 21 อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

3. ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สานพลังสร้างเครือข่ายเกษตรอาหารปลอดภัย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ตั้งไว้ 500,000.-บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่
สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สูน (ตามการออกและประมาณการของช่างได้รับ
อนุมัติแบบแล้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 หน้า 18 ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 46/54 

4. การบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท าการอบต.แม่สูน และอาคารประกอบสถานที่
ก่อสร้าง ตั้งไว้ 521,000.-บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่สูน (ตามการออกและประมาณการของช่างได้รับอนุมัติแบบแล้ว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 20 
ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 47/54 

ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจ าปี 2560จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ด้วย 

  นายตา  จาวรรณะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  

ข้าพเจ้าฯเห็นชอบในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพราะโครงการที่กั้นเงินไว้นั้นเป็นโครงการที่
ตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ซึ่งทางสภาฯได้ให้ความเห็นชอบไป
แล้วและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลแม่สูนด้วย 

    นายสวาท วงค์เทพ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
                                     

 ข้าพเจ้าฯเห็นชอบในการกันเงินในครั้งนี้ เพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในต าบลแม่สูน 
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  นายสมเกียรติ วงค์ตา 
ประธานสภา ฯ 

 ข้าพเจ้าฯเห็นชอบด้วยในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งโครงการฯทั้ง 4 โครงการเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนต าบลแม่สูน 
 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

หากไม่มีสมาชกิสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้วและเห็นชอบในการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 4 โครงการฯข้างต้นผมขอให้ท่านเลขานกุารสภา ฯ ตรวจสอบ
องค์ประชุมด้วยครับ 

                            ที่ประชุม-รับทราบ  
 

นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชกิสภาฯ อยูใ่นที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการสภา 
จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัตกัินเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 4 โครงการ เชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินสะสม           30  เสียง 
ไม่เห็นชอบให้กันเงินสะสม             - เสียง 
งดออกเสียง                                  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 4 โครงการฯข้างต้น เห็นควรให้ฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
                       ที่ประชุม-เห็นชอบเต็มสภา 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1ความคืบหน้าของโครงการฯโดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม 
 
 

นายสมเกียรติ วงค์ตา 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ขอทราบความคืบหน้าของโครงการฯจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2560 ที่ทางสภาฯได้อนุมัติ
ไปว่าขนาดนี้ได้ด าเนินการแล้วหรือยัง 
 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายกฯอบต.แม่สูน 
 
นายวิฑูรย์ ปัญญานวน 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญาไปแล้ว จ านวน 9 
หมู่บ้าน  คงเหลือ 7 หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการโดยทางผู้บริหารได้รับแจ้งจากกองช่าง
ก าลังเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณ  
แจ้งว่าขอความร่วมมือทางสมาชิกฯทุกท่านด้วยว่าถ้าหากทางบริษัทฯหรือผู้ก่อสร้างได้เข้า
ด าเนินงานก่อสร้างในหมู่บ้านของท่าน ขอให้เข้าไปดูความเรียบร้อยและขั้นตอนในการ
ด าเนินงานด้วย หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้โทรศัพท์หาช่างของอบต.แม่สูนได้ทันที เพื่อ
ความเรียบร้อยและความถูกต้องของโครงการฯด้วย ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ในหมู่บ้านของท่าน 
 
                                                                               /4.2 การแสดงตน..... 



 
 
 
 
 
ฐิติพร พรหมศร 
นักพัฒนาชุมชน 
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4.2 การแสดงตนในการรับเบ้ียยังชีพ ประจ าปี 2561 
 
นางสาวฐิติพร พรหมศร นักพัฒนาชุมชน แจ้งว่าในเดือนตุลาคม  2560 ทางงานพัฒนา
ชุมชนต าบลแม่สูนจะออกไปตรวจสอบและการแสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกแจ้งให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯมาแสดง
ตนโดยน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือถ้าผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดมาไม่ได้หรือไม่อยู่ใน
พื้นที่ขอความร่วมท่านสมาชิกได้แจ้งให้ญาติผู้ได้รับทราบด้วย หรือมอบอ านาจให้ญาติพี่น้อง
มาแสดงตนแทน รายละเอียดทางงานพัฒนาชุมชนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

    
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงช่ือ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายจ ารสั   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
 

 


