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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1  ประจําป% ๒๕62 

ในวันจันทร�  ที่  13  พฤษภาคม   2562 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

******************* 
ผู�มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมาย  ป�กราช ประธานสภา อบต. มาย  ป�กราช  
2 นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ รองประธานสภา อบต. จีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  
3 นางยุพิน  วงค#อะทะ ส.อบต.หมู& 1 ยุพิน  วงค#อะทะ  
4 นายศรีมูล  ตุ&นแก*ว ส.อบต.หมู& 1 ศรีมูล  ตุ&นแก*ว  
5 นายสมพงษ#  ต*นหนองดู& ส.อบต.หมู& 2 สมพงษ#  ต*นหนองดู&  
6 นางอรพิน  วงค#หน&อแก*ว ส.อบต.หมู& 2 อรพิน  วงค#หน&อแก*ว  
7 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู& 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
8 นายอินจันทร#  อินตา ส.อบต.หมู& 5 อินจันทร#  อินตา  
9 นายถาวร  หลักแหลม ส.อบต.หมู& 5 ถาวร  หลักแหลม   

10 นายบัณฑิต  ลาภมา ส.อบต.หมู& 6 บัณฑิต  ลาภมา   
11 นายสมคิด  ทิศตา ส.อบต.หมู& 6 สมคิด  ทิศตา  
12 นายเทียนชัย  ทวีสาร ส.อบต.หมู& 7 เทียนชัย  ทวีสาร  
13 นายทองคํา  วงค#แก*วมูล ส.อบต.หมู& 8 -ลาป9วย-  
14 นางกันยา  กันเอ*ย ส.อบต.หมู& 8 กันยา  กันเอ*ย   
15 ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน# ศรีนันชัย เลขานุการสภา อบต.       

/ ปลัด อบต. 
ชัยทัศน# ศรีนันชัย   

ผู�ไม�มาประชุม 
-  ไม&มี     - 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายศุกร#    ไทยธนสุกานต#  นายก อบต. ศุกร#   ไทยธนสุกานต#   
2 นายป�>น     กุณวงค#  รองนายก อบต. ป�>น    กุณวงค#  
3 นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายก อบต. ณัฐิยา  อุปกิจ  
4 นางสาวบุษราคัม แจ*ห&มเครือ เลขานุการ นายกฯ บุษราคัม  แจ*ห&มเครือ  
5 นางศิริพร    เครือวงศ# หน.สํานักปลัด ศิริพร     เครือวงศ#  
6 นายสุวิชช#    ศรีปBนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช#     ศรีปBนตา  
7 นายสมหมาย  เปDงขวัญ ผอ.กองช&าง สมหมาย   เปDงขวัญ  
8 นางสาวณิชาภา  กุณวงศ# หัวหน*าฝ9ายการเงิน ณิชาภา  กุณวงศ#  

10 นางสาววราพร   กุณวงค# นักทรัพยากรบุคคล วราพร   กุณวงค#  
11 นางกนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ# นักวิเคราะห#นโยบายและแผน กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ#  
12 นางสาวอรุณลักษณ#   ดวงดี นักพัฒนาชุมชน อรุณลักษณ#  ดวงดี  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
            เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว&าท่ี ร.อ.ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบล
บ*านดง ได*เชิญสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เข*าประจําท่ีในห*องประชุม พร*อมแจ*งจํานวน
สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงที่มาลงชื่อเข*าประชุม จํานวน 13 ท&าน มีสมาชิกสภาฯ                  
รายนายทองคํา  วงค#แก*วมูล ตําแหน&ง สมาชิกสภาฯ หมู&ที่ 8 ได*ยื่นหนังสือขอลาป9วย เนื่องจากแพทย#นัด
รักษาอาการป9วย 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
              บัดนี้  สมาชิกสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงมาครบองค#ประชุมแล*ว ขอเรียนเชิญ
ท&านประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปBดการประชุม       
สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 และเริ่มการประชุม               
ตามระเบียบวาระต&อไปครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
             สวัสดีครับ ท&านสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงผู*ทรงเกียรติ, คณะผู*บริหาร และ 
ผู*เข*าร&วมประชุมทุกท&าน วันนี้เปDนการเปBดประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยสามัญ                 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 ซ่ึงเจ*าหน*าท่ีได*แจกหนังสือพร*อมด*วยระเบียบวาระการประชุมให*ท&าน
ล&วงหน*าแล*ว  สมาชิกมาประชุม 13 ท&าน มีสมาชิกสภาฯ รายนายทองคํา  วงค#แก*วมูล ตําแหน&ง สมาชิก
สภาฯ หมู &ที ่ 8 ได*ยื่นหนังสือขอลาป9วย เนื่องจากแพทย#นัดรักษาอาการป9วย ผมขอเปBดการประชุม              
ขอเชิญเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง อ&านประกาศเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดง   

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                              - อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง- 

ประกาศสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 
                    เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจําปL พ.ศ. ๒๕62 
             ตามท่ี สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*มีมติในการประชุมสภาสมัยแรก เม่ือวันท่ี          
4 เดือน กุมภาพันธ# พ.ศ. ๒๕62 ท่ีประชุมได*มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปL พ.ศ. 2562 ของสภา
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต&วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันท่ี 
15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 มีกําหนดไม&เกิน ๑๕ วัน นั้น 
             อาศัยอํานาจตามความในข*อ 20 วรรคสอง และข*อ 22 แห&งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วย
ข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงให*เรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง               
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปL พ.ศ. ๒๕62 ต้ังแต&วันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันท่ี 15 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 มีกําหนดไม&เกิน ๑๕ วัน  

จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ   ณ   วันท่ี     22      เดือน     เมษายน     พ.ศ. ๒๕62 

ลงชื่อ  นายมาย   ป�กราช  
ประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงได*อ&าน ประกาศประกาศสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปL               
พ.ศ. ๒๕62 ให*สมาชิก อบต. และ ผู*ทรงเกียรติได*รับทราบแล*ว ต&อไปผมขอเข*าสู&ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท&านสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ  ท&านคณะผู*บริหาร  และผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&าน วันนี้เปDน
การประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 กระผมขอ
แจ*งให*ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เรื่อง กฎหมายจัดต้ังองค#กรปกครองส&วนท*องถ่ินรวม ๕ ฉบับได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒  และมีผลบังคับใช*วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเษกษา  ดังนี้  

2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.2562  
3. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  
4. พระราชบัญญัติองค#การบริหารส&วนจังหวัด (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562  
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562  
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562  

และกฎหมายท่ีเก่ียวข*องกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ินและผู*บริหารท*องถ่ิน ได*ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช*วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเษกษา                   
คือ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน พ.ศ.2562 

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม  2562  

นายมาย  ป=กราช  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝ9ายเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*จัดส&งบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
ให*กับท&านสมาชิกสภา อบต.ทุกท&านแล*วเพ่ือให*สมาชิกได*ตรวจสอบความถูกต*อง และให*สภาองค#การบริหาร
ส&วนตําบลบ*านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท&านใดประสงค#แก*ไขถ*อยคําในรายงานการ
ประชุม  โปรดนําเสนอต&อท่ีประชุมพิจารณา  มีสมาชิกสภาอบต.ท&านใด ประสงค#จะขอแก*ไขรายงานการประชุม
สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
ขอเชิญครับ 

นางอรพิน  วงค�หน�อแก�ว   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี ๒ 
      เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&าน  ดิฉัน นางอรพิน  วงค#หน&อแก*ว   สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 
หมู&ท่ี ๒ ขอแก*ไขรายงานการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี๑ ครั้งท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 13  มีนาคม 2562 หน*าท่ี 10 ในบรรทัดสุดท*าย ท่ีดิฉันพูด จากเดิม “ขอให*ทาง กฟผ.
ขยายและทําคันดินในคลองส&งน้ําทุ&งบ&อแย*เพ่ือให*ประชาชนใช*เพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี” ขอแก*ไขเปDน 
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“ขอให*ทาง กฟผ.ขยายและทําคันคอนกรีตเสริมเหล็กในคลองส&งน้ําทุ&งบ&อแย*เพ่ือให*ประชาชนใช*เพ่ือการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี”       

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดจะเสนอ ขอแก*ไขถ*อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค#การบริหาร     
ส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 อีกไหมครับ ถ*าไม&มี
กระผมขอมติท่ีประชุมแก*ไขตามท่ี ท&านอรพิน  วงค#หน&อแก*ว  สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง               
หมู&ท่ี 2 ขอแก*ไขและขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13  มีนาคม  2562 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ    

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบแก*ไขตามท่ี ท&านอรพิน  วงค#หน&อแก*ว สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 2 
 ขอแก*ไขและรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
 ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยมีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
คือประธานสภา อบต.             
   

ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่อง  กระทู�ถาม 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          การยื่นกระทู*ถามต*องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภา
ท*องถ่ิน พ.ศ.2547 ข*อ 92 และข*อ 94  โดยเคร&งครัด ในวันนี้ไม&มีผู*ยื่นกระทู*ถามแต&อย&างใดดังนั้นจึงผ&าน
ระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 

   ระเบียบวาระท่ี  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ๔ ป% (พ.ศ.2561-
2564) ประจําป% 2562 ครั้งท่ี 1/2562   

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) 
ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 1/2562 ขอเชิญ นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงชี้แจง ครับ       

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านกระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต# นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง                
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ปL (พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 2562                    
ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*ดําเนินการจัดทําการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL 
(พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 1/2562 ขององค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ตามข้ันตอนและ
ระเบียบฯเรียบร*อยแล*ว และได*จัดทําร&างแผนเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 
2562 ครั้งท่ี 1/2562  ให*กับสมาชิกสภา อบต.เรียบร*อยแล*ว จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดง  เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  ท่ีได*ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลการเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 1/2562  และก&อนท่ี
ท&านสมาชิกฯ จะอภิปรายผมขอเชิญ เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ชี้แจงข*อระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข*อง ครับ ขอเชิญครับ    

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน กระผม            
ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจงข*อระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข*องกับวาระนี้ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรปกครองส&วนท*องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๔ การแก�ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ข�อ ๒๒  เพ่ือประโยชน"ของประชาชนองค"กรปกครองส%วนท�องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป)ได�โดยให�ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร%างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป)ท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร�อมเหตุผลและความจําเป3นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร%างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป)ท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
(๓) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร%างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป)ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป)ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให�เป3นไปตามกฎหมายว%าด�วยสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบลสําหรับองค"การบริหารส%วนตําบลให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร%างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป)ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต%อสภาองค"การบริหารส%วนตําบล
เพ่ือให�ความเห็นชอบก%อนแล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�ต%อไป 
2. มาตรา ๔๖ แห&งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก*ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับป�จจุบัน สภาองค#การบริหารส&วนตําบลมีอํานาจหน*าท่ี ดังต&อไปนี้ 
(๑) ให*ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค#การบริหารส&วนตําบล เพ่ือเปDนแนวทางในการบริหารกิจการขององค#การ
บริหารส&วนตําบล 
จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ตามท่ีเลขานุการสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล*ว ขอเชิญ
สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง พิจารณาหรือผู*ใด มีประเด็นสอบถามหรือสงสัยได*โปรดเสนอ
ความเห็นหรือซักถามได*ครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม& ในญัตติการขอความเห็นชอบขอ
ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 1/2562                
ขอเชิญครับ   
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นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 3 

      เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&าน กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง                
หมู&ท่ี 3 ขอเสนอโครงการเก่ียวกับการแก*ไขป�ญหาภัยแล*ง ป�ญหาน้ําอุปโภค-บริโภค ปLนี้บ*านท&าสีประสบป�ญหา
ภัยแล*งรุนแรง อยากเสนอให*มีการปรับปรุงต*นฝายให*มีน้ําเพ่ิมข้ึน จะได*แก*ไขป�ญหาได* 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�  นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 

 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านกระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต# นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง                 
ขอชี้แจงว&าในแต&ละปLเราได*ทําแผนให*ครอบคลุมทุกด*าน เพ่ือนําไปดําเนินการตามแหล&งงบประมาณต&างๆ 
ดําเนินการได*เกิน 50% อยากให*มีโครงการสนับสนุนแม&ไม*มวยไทย ผมขอเพ่ิม โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงตําบลบ*านดง และโครงการจัดซ้ือรถขยะตําบลบ*านดง 

นางณัฐิยา  อุปกิจ  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านดิฉัน นางณัฐิยา  อุปกิจ รองนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอเพ่ิม
โครงการส&งเสริมกิจกรรมการดําเนินงานสมาคมกู*ชีพกู*ภัยบ*านดง-หนองบอม เพ่ือดําเนินการช&วยเหลือชาวบ*าน
ตําบลบ*านดง 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 

         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน กระผม            
ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  โครงการกู*ชีพกู*ภัยบ*านดง-
หนองบอม ได*รับงบประมาณจากกองทุนรอบโรงฯ แต&ติดตรงระเบียบการเบิกจ&าย การดําเนินงานของสมาคมฯ 
จะสามารถดําเนินการได*ง&ายกว&าของงานกู*ชีพ-กู*ภัย อบต.บ*านดง  

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ในเม่ือไม&มีผู*ใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ*านดงว&าสมาชิกสภา 
อบต. ท&านใดเห็นชอบให*เ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) ประจําปL 2562                      
ครั้งท่ี 1/2562  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   

- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     12   เสียง 
              - ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง จํานวน       -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน       1    เสียง (ประธานสภา) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เปDนอันว&าสภา อบต.บ*านดง มีมติเห็นชอบ ให*เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท*องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ.2561-2564) 
ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 1/2562  โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                
คือ ประธานสภา อบต.  
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ตอนนี้ก็เปDนเวลา 12.01 น. แล*ว ผมขอพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวัน

ก&อนครับ 

       ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป% ๒๕62  เพ่ือไปตั้งจ�ายเปJน
รายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ� 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ระเบียบวาระท่ี  4.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ&ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ&ายเปDน
รายการใหม&ในหมวดค&าครุภัณฑ# ขอเชิญท&านนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เสนอญัตติและชี้แจง
รายละเอียด 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับ
การประชุมทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ&ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ&ายเปDนรายการใหม&ในหมวดค&าครุภัณฑ#                         
ดังรายละเอียดดังนี้ 

สํานักปลัด 
1. โอนตั้งใหม� แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ# ครุภัณฑ#สํานักงาน ค&าจัดซ้ือ
เครื่องดูดฝุ9น ขนาด 15 ลิตร ราคา 13,000.- บาท จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ#)  

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - สามารถดูดฝุ9นและน้ําได* 
  - เปDนราคาพร*อมอุปกรณ# 

2. โอนตั้งใหม� แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ# ครุภัณฑ#งานบ*านงานครัว ค&าจัดซ้ือ
เครื่องทํา  น้ําร*อน-น้ําเย็น ราคา  6,000.- บาท  จํานวน  1  เครื่อง (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ#) 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช*ทําน้ําร*อนและน้ําเย็นสําหรับด่ืม 
- แบบต้ังพ้ืน 
- จํานวน 2 หัวก̀อก 

3. โอนตั้งใหม� แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ#งานบ*านงานครัว 
ค&าจัดซ้ือเครื่องกรองน้ําด่ืม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,560.- บาท รวมเปDนเงิน 17,120.- บาท  
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ#) 

กองคลัง 
1. โอนตั้งใหม� แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ค&าจัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟฟaา ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จํานวน  1  เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)  

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีกําลังไฟฟaาด*านนอกไม&น*อยกว&า 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟaาได*ไม&น*อยกว&า 15 นาที 

รวมงบประมาณ ทั้งหมด  38,620.- บาท 
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             สืบเนื่องจากองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงได*รับแจ*งจาก ส&วนราชการภายในว&ายังขาดแคลน
ครุภัณฑ#เนื่องจาก ครุภัณฑ#ได*ชํารุดไม&สามารถใช*งานได* และไม&มีเครื่องมือเครื่องใช*ในการปฏิบัติงาน                   
จึงจําเปDนต*องมีเครื่องมือเครื่องใช*มาปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ&ายประจําปL ๒๕62               
เพ่ือไปต้ังจ&ายเปDนรายการใหม&ในหมวดค&าครุภัณฑ# โดยขออนุมัติ  โอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป                
งานบริหาร ท่ัว ไป งบลง ทุน ครุ ภัณฑ# อ่ืน  ค& าจั ด ซ้ือ เครื่ อ ง เล&นสนาม ศูนย# พัฒนาเ ด็ก เล็ ก                                    
ต้ังไว* จํานวน 490,000.- บาท  โอนลดจํานวน 490,000บาท เพ่ือนําไปโอนเพ่ิมในหมวดรายจ&ายอ่ืนท่ีไม&
เพียงพอ  จึงเรียนมาเพ่ือให*สมาชิกสภา อบต.บ*านดงพิจารณาครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ขอบคุณท&านนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีได*นําเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ&ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ&ายเปDนรายการใหม&ในหมวดค&าครุภัณฑ#และก&อนท่ี
ท&านสมาชิกฯ จะอภิปรายผมขอให*เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงชี้แจงระเบียบกฎหมาย
เก่ียวกับการพิจารณาญัตติดังกล&าว ขอเชิญครับ  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน กระผม              
ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจงข*อระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข*องกับวาระนี้ ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด*วยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครอง
ส&วนท*องถ่ิน พ.ศ.2541 แก*ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ.2543  ข*อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ&ายหมวดค&าครุภัณฑ# ท่ีดิน และสิ่งก&อสร*าง ท่ีทําให*ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปจ&าย
รายการใหม& ให*เปDนอํานาจอนุมัติของสภาท*องถ่ิน จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  
เพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ตามท่ีเลขานุการสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล*ว ขอเชิญ
สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง พิจารณาหรือผู*ใดมีประเด็นสอบถามหรือสงสัยได*โปรดเสนอ
ความเห็นหรือซักถามได*ครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม&มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.                

ว&าสมาชิกสภาฯท&านใดเห็นชอบอนุมัติให*โอนงบประมาณรายจ&ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ&ายเปDนรายการ
ใหม&ในหมวดค&าครุภัณฑ#  โดยขออนุมัติ โอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
ครุภัณฑ#อ่ืน ค&าจัดซ้ือเครื่องเล&นสนามศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว* จํานวน 490,000.- บาท  โอนลดจํานวน 
490,000บาท เพ่ือนําไปโอนเพ่ิมในหมวดรายจ&ายอ่ืนท่ีไม&เพียงพอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    - เห็นชอบ/อนุมัติ         จํานวน    12    เสียง 
               - ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง จํานวน       -    เสียง 
      - งดออกเสียง      จํานวน      1    เสียง (ประธานสภา) 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู*บริหารท&านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆท่ีจะนําเสนอต&อท่ีประชุมสภา 
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอเชิญครับ  

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับ
การประชุมทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจง
โครงการท่ีส&งกองทุนฯ ล&าช*า จํานวน 9 โครงการ ตอนนี้อยู&ในข้ันตอนขออุทธรณ#ให*องค#การบริหารส&วนตําบล
บ*านดง ทําหนังสือยืนยันจะดําเนินการต&อ  
 - การแก*ไขป�ญหาภัยแล*งนี้ ได*ดําเนินการจัดซ้ือน้ําบริโภคให*กับชาวบ*าน หมู&ท่ี 5 และหมู&ท่ี 6  
 - ผมคิดว&าน้ําบาดาลมีความสําคัญกับพ้ืนท่ีตําบลบ*านดง 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ผมคิดว&าในพ้ืนท่ีตําบลบ*านดง มีแหล&งน้ําเยอะ แต&ไม&มีการบริหารจัดการน้ําได*อย&างจริงจัง 

นางณัฐิยา  อุปกิจ  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านดิฉัน นางณัฐิยา  อุปกิจ รองนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอเสนอ
โครงการก&อสร*างอ&างกักเก็บน้ําขนาดใหญ& เพ่ือแก*ไขป�ญหาภัยแล*งในพ้ืนท่ีตําบลบ*านดง 

นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านกระผม นายถาวร  หลักแหลม สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง    
หมู&ท่ี 5 ขอเสนอการแก*ไขป�ญหาน้ําในระยะยาว โดยการเจาะน้ําบาดาลดูจากน้ําใต*ดินมาแล*วต*องผ&านอากาศ
ก&อนถึงจะนําเข*าเครื่องกรองได* ทําบ&พักน้ํา เพ่ือลดป�ญหาภัยแล*งได* 
 - ขอติดตามเรื่องการขอใช*รถกระเช*า เพ่ือตัดก่ิงไม* อยากทราบว&าทาง อบต.บ*านดง จะพร*อมให*
เจ*าหน*าท่ีนํารถกระเช*าข้ึนไปได*วันไหนครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับ
การประชุมทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ผมคิดว&าการ
แก*ไขป�ญหาระยะยาวเก่ียวกับน้ํา ผมได*พยายามแก*ไขอย&างเต็มท่ี จะดําเนินการทําเรื่องขอใช*พ้ืนท่ีแก*ไขป�ญหา
แหล&งน้ําให*พ่ีน*องประชาชนตําบลบ*านดง ต&อไป 
 - ตามท่ี หมู&ท่ี 5 ได*ทําหนังสือขอรถกระเช*าไปตัดก่ิงไม*แต&ยังไม&สามารถข้ึนไปได* เนื่องจากช&วงนี้ทาง 
อบต.บ*านดง มีภารกิจจัดส&งน้ําอุปโภคให*กับชาวบ*าน หมู&ท่ี 3,4 กับภารกิจดับไฟลดลงก&อน จะมอบหมายให*
เจ*าหน*าท่ีนํารถกระเช*าข้ึนไปดําเนินการได* 
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ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน กระผม              
ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ผมขอเสนอให*แต&ละหมู&บ*าน
มีกิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูแล*ง อาจจะมีโครงการธนาคารน้ําใต*ดิน สามารถกักเก็บน้ําไวใช*
ประโยชน#ได*ในช&วงฤดูแล*งได* 

นายสมคิด  ทิศตา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านกระผม นายสมคิด  ทิศตา สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 6 
ขอติดตามเรื่องหอกระจายข&าวในหมู&บ*าน ใกล*เข*าฤดูฝนแล*ว กลัวล*มทับชาวบ*าน อยากสอบถามทาง
ผู*อํานวยการกองช&างได*เข*าไปสํารวจหรือยังครับ 

นายสมหมาย  เปJงขวัญ  ผู�อํานวยการกองช�าง 
 เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและ
ผู*เข*าร&วมการประชุมทุกท&านกระผม นายสมหมาย  เปDงขวัญ ผู*อํานวยการกองช&าง ขอชี้แจงเรื่องหอกระจายข&าว 
จากการเข*าไปสํารวจต*องเปDนโครงการรื้อของเก&าพร*อมดําเนินการก&อสร*างใหม& ถ*าเปDนครุภัณฑ#ของหมู&บ*าน  
ทาง อบต. ไม&สามารถเข*าไปดําเนินการได*  ให*ทางหมู&บ*านดําเนินการได*เลย 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม&มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู*บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต&อท่ีประชุมแล*ว ผมขอขอบคุณทานสมาชิก
สภา อบต. คณะผู*บริหาร พนักงานส&วนตําบล รวมถึงผู*มีเกียรติทุกท&านท่ีเข*าร&วมประชุมสภาองค#การบริหาร
ส&วนตําบลบ*านดงในครั้งนี้ และได*ให*การสนับสนุน กิจการของสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง               
ด*วยดีตลอดมา ผมหวังเปDนอย&างยิ่งว&าคงได*รับความร&วมมือจากท&านเช&นนี้ตลอดไป ผมขอปBดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา         14.00 น. 
 
       ว&าท่ีร*อยเอก           ผู*บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน#   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                          
………………………………………ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค �การบร ิหารส �วนตําบลบ�านดง                   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�อง
สมบูรณ� ทุกประการ                                       

จึงลงลายมือช่ือไว�เปJนหลักฐาน  
 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นางอรพิน วงศ#หน&อแก*ว) 
         สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 2/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  

      (นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ) 
          สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 3/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางกันยา  กันเอ*ย) 
           สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 8/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
          สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได� มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป%  2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 
2562 

 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู*รับรองรายงานการประชุม  

                                      (นายมาย  ป�กราช) 
                                 ประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 


