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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 คร้ังที่ 1  ประจําป% ๒๕62 

ในวันพฤหัสบดี  ที่  13  มิถุนายน   2562 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

******************* 
ผู�มาประชุม 

ลําดับท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

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 นายณัฐนนท, ลาภมา ส.อบต.หมู� 6 ณัฐนนท,   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 ทองคํา  วงค,แก/วมูล  
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 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 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 นายสมหมาย  เป@งขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เป@งขวัญ  
7 นางสาววราพร   กุณวงค, นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร  กุณวงค,  
8 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ, นักวิเคราะห,นโยบายฯ กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ,  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
           เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว�าที่ ร.อ.ชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ได/เชิญสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เข/าประจําท่ีในห/องประชุม พร/อมแจ/งจํานวน
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีมาลงชื่อเข/าประชุม จํานวน 14 ท�าน  ครบองค,ประชุมแล/ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
              บัดนี้ สมาชิกสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงมาครบองค,ประชุมแล/ว ขอเรียนเชิญ
ท�านประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปGดการประชุม       
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปH 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 วันนี้เป@นการเปGดประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยวิสามัญ                 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2562 ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/แจกหนังสือพร/อมด/วยระเบียบวาระการประชุมให/ท�าน
ล�วงหน/าแล/ว  สมาชิกมาประชุม 14 ท�าน ครบองค,ประชุม ผมขอเปGดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                              - อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง- 
                                                        ประกาศอําเภอแม�เมาะ 
  เรื่อง  กําหนดประชุมวิสามัญขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยท่ี 2   ประจําปH 2562  
               ด/วยประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มีความจําเป@นต/องขอเปGดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ   สมัยท่ี 2 ประจําปH 2562 ต้ังแต�วันท่ี 4 มิถุนายน  ๒๕๖2 เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท/องถ่ินพ
(พ.ศ.2561 -2565)เพ่ือให/สอดคล/องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดและข/อ
ราชการอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน/าท่ีของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงแต�เนื่องจากอยู�นอกสมัยประชุม
สามัญจึงขออนุญาตต�อนายอําเภอแม�เมาะ ขอให/กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี2 ประจําปH ๒๕๖๒ ของสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   
   
              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค,การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๖)๒๕๕2  จึงให/กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปH ๒๕62
ของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต�วันท่ี 4 มิถุนายน   ๒๕62  เป@นต/นไป 
                จึงประกาศมาให/ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 23   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
           (ลงชื่อ)    นายนิมิตร   ผดุงศิลปTไพโรจน, 
                                                                               นายอําเภอแม�เมาะ 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อ�าน ประกาศอําเภอแม�เมาะ เรื่อง 
กําหนดประชุมวิสามัญขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยท่ี 2 ประจําปH 2562 ให/สมาชิก อบต. และ  
ผู/ทรงเกียรติได/รับทราบแล/ว ต�อไปผมขอเข/าสู�ระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ  ท�านคณะผู/บริหาร  และผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน  วันนี้เป@นการ
ประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2562 กระผมขอ 
แจ/งให/ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

       1.เรื่อง สมาชิกสภา อบต.บ/านดง ได/เปลี่ยนชื่อตัว   คือ  ท�าน บัณฑิต   ลาภมา สมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี๖ ได/เปลี่ยนชื่อตัว เป@น  นายณัฐนนท, ลาภมา 

        2.เรื่อง ขอเชิญ สมาชิกสภา อบต.บ/านดง เข/าร�วมการฝWกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ประจําปH งบประมาณ ๒๕๖๒  ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562              
ณ. ห/องประชุมหนองบอม ๒  โดยมีวิทยากร  จาก  สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน   และ สํานักงานปXองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13  พฤษภาคม  2562  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝYายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 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 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                   เม่ือไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ ขอแก/ไขถ/อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13  พฤษภาคม 2562 กระผมขอมติท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 
เม่ือวันท่ี 13  พฤษภาคม 2562 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ    

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออก 
เสียง 1 เสียง  คือ ประธานสภา อบต.             
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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�างใดดังนั้น                       
จึงผ�านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 

    ระเบียบวาระท่ี  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 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                
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
ได/ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ตาม
ข้ันตอนและระเบียบฯเรียบร/อยแล/ว และได/จัดทําร�างแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให/กับสมาชิก
สภา อบต.เรียบร/อยแล/ว จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ท่ีได/ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลการเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  และก�อนท่ีท�านสมาชิกฯ จะอภิปรายผมขอเชิญ เลขานุการ
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ชี้แจงข/อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข/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. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.3/ว2931 ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ/อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท/องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ของขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  
 โดยในหนังสือสั่งการ ได/ให/องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน ทบทวนแผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปHเป@นแผนพัฒนาท/องถ่ินท่ี
มีช�วงระยะเวลาห/าปH (พ.ศ.2561-2565)  โดยให/ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก/ไขเพ่ิมเติม และให/แล/วเสร็จภายใน วันท่ี ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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ข/อ 17   การจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน  ให/ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ินจัดประชุมประชาคมท/องถ่ิน  ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีเก่ียวข/อง  เพ่ือแจ/งแนวทางการพัฒนาท/องถ่ิน  รับทราบป�ญหา  ความต/องการ  ประเด็น  การพัฒนา และ
ประเด็นท่ีเก่ียวข/องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ พ้ืนท่ีเพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน  โดยให/นําข/อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา จากหน�วยงานต�าง ๆ  
และข/อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ/านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน 
  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข/อมูลนํามาวิเคราะห,เพ่ือ
จัดทําร�างแผนพัฒนาท/องถ่ินแล/วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน  
  (๓) คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท/องถ่ินเพ่ือเสนอผู/บริหารท/องถ่ิน 
  (๔) ผู/บริหารท/องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนา ท/องถ่ิน และประกาศใช/แผนพัฒนาท/องถ่ิน 
       เพ่ือให/เป@นไปตามกฎหมายว�าด/วยสภาตําบลและองค,การบริหารส�วนตําบลสําหรับองค,การบริหารส�วน
ตําบลให/ผู/บริหารท/องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนา ท/องถ่ินต�อสภาองค,การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให/ความเห็นชอบ
ก�อน  แล/วผู/บริหารท/องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช/แผนพัฒนาท/องถ่ินต�อไป 
3. มาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค,การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก/ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ป�จจุบัน สภาองค,การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน/าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ให/ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค,การบริหารส�วนตําบล เพ่ือเป@นแนวทางในการบริหารกิจการขององค,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 พิจารณา หรือผู/ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได/โปรดเสนอ
ความเห็นหรือซักถาม ได/ ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        มีสมาชิกสภา อบต.บ/านดง ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ในญัตติการขอความ
เห็นชอบขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขอเชิญครับ   

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 ขอแสดงความคิดเห็นว�า แผนพัฒนาท/องถ่ิน ฉบับนี้เป@นการปรับปรุงทบทวนแผนฯจากเดิม 4 ปH             
เป@น ๕ปH โดยทําให/ครบทุกด/านทุกยุทธศาสตร,การพัฒนา ครับ   

นายป:Eน  กุณวงค�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน กระผม  นาย ป�>น  กุณวงค,  รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอเพ่ิม
โครงการท่ีจัดทําโครงการขยายไหล�ทางในถนนเขตตําบลบ/านดง และถนนสายไป สะพานปลา ด/วยครับ  
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ในเม่ือไม�มีผู/ใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดง ว�าสมาชิกสภา 
อบต. ท�านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   

- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     13   เสียง 
              - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน       -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน       1    เสียง (ประธานสภา) 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เป@นอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีสมาชิก
สภา อบต.บ/านดง ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ ประธานสภา อบต.  

ระเบียบวาระท่ี  4.2   การขออนุมัติเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต� หมายเลขครุภัณฑ� 001-48-0004  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต, หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004  
ขอเชิญ  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง ครับ       

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
   เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน  ด/วยองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟXา 
โรงไฟฟXาแม�เมาะ เพ่ือนํามาใช/จ�ายโครงการกู/ชีพกู/ภัยตําบลบ/านดง  ซ่ึงในส�วนงบประมาณท่ีได/รับนั้นจะมีในส�วน
ของการปรับปรุงและเพ่ิมเติมครุภัณฑ, รถยนต,ส�วนกลาง  หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 ท่ีใช/ในกิจกรรม
การการกู/ชีพกู/ภัย  แต�เนื่องจากป�จจุบัน รถยนต,ส�วนกลางหมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004  นั้นมีสีรถเป@นสี
น้ําเงิน  ไม�ถูกต/องตามหลักเกณฑ,และมาตรฐานอุปกรณ,การบริการการแพทย,ฉุกเฉิน จึงจําเป@นจะต/อง
เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต, หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 ให/เป@นสีขาว ถูกต/องตามหลักเกณฑ,และ
มาตรฐานอุปกรณ,การบริการการแพทย,ฉุกเฉิน ต�อไป 
         จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดง พิจารณาครับ 
 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/เสนอญัตติในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพ
รถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 ให/เป@นสีขาว มีสมาชิกสภา อบต.บ/านดง ท�านใดเสนอหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม� ขอเชิญครับ    

ท่ีประชุม                 ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ในเม่ือไม�มีผู/ใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดง ว�าสมาชิกสภา 

อบต. ท�านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 ให/เป@นสีขาว โปรด
ยกมือข้ึนครับ 
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มติท่ีประชุม   
- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     13     เสียง 

              - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน     -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน     1     เสียง (ประธานสภา) 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เป@นอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบ ให/เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 
ให/เป@นสีขาว โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต.     

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ตอนนี้ก็เป@นเวลา 12.00  น. แล/ว ผมขอพักการประชุม 1 ชั่วโมง  เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวัน

ก�อนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ญัตติขออนุมัติเพ่ิมเติมครุภัณฑ,ประจํารถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004   

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  

 คณะผู/บริหารได/แก�นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/เสนอ ญัตติ ขออนุมัติเพ่ิมเติมครุภัณฑ,
ประจํารถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004  ขอเชิญนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง  ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
   เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน ด/วยองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟXา 
โรงไฟฟXาแม�เมาะ เพ่ือนํามาใช/จ�ายโครงการกู/ชีพกู/ภัยตําบลบ/านดง  ซ่ึงในส�วนงบประมาณท่ีได/รับนั้นจะมีในส�วน
ของการปรับปรุงและเพ่ิมเติมครุภัณฑ, รถยนต,ส�วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004  ท่ีใช/ในกิจกรรม
การการกู/ชีพกู/ภัย แต�เนื่องจากป�จจุบัน รถยนต,ส�วนกลางหมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 นั้นยังไม�มี
อุปกรณ,กู/ชีพกู/ภัยครบถ/วนตามหลักเกณฑ,และมาตรฐานอุปกรณ,การบริการการแพทย,ฉุกเฉิน จึงจําเป@นจะต/อง
เพ่ิมเติมครุภัณฑ, รถยนต,ส�วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 ให/ถูกต/องตามหลักเกณฑ,และ
มาตรฐานอุปกรณ,การบริการการแพทย,ฉุกเฉิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตกแต�งกระบะรถยนต,กู/ภัย 
 - หลังคาไฟเบอร,กลaาสทรงคอนเทนเนอร, จํานวน 1 ชิ้น 
 - กระจกบานเลื่อนระหว�างคนขับกับห/องพยาบาล จํานวน 1 ชิ้น 
 - เตียงล/อเข็น ปรับนั่งได/ จํานวน 1 เตียง 
 - รางล/อเลื่อน ด/านล�างเก็บเปลบอร,ดได/ จํานวน 1 ชุด 
 - เบาะนั่งแถวยาว ด/านล�างเป@นตู/เก็บของ จํานวน 1 ชุด 
 - ตู/เก็บเวชภัณฑ, พร/อมถุงรางออกซิเจน จํานวน 1 ชุด 
 - ไฟสปอร,ทไลท, สําหรับส�องสว�างด/านข/าง จํานวน 1 ดวง 
 - ปูพ้ืนด/วยไม/อัดแผ�นเรียบหนา ปูทับด/วนแผ�นเหล็กชนิดมีลายกันลื่น จํานวน 1 ชุด 
 - งานติดต้ังระบบต้ังแอร,ในห/องโดยสารท/ายรถ จํานวน 1 ชุด 
 - กระเปbายาพร/อมเวชภัณฑ, จํานวน 1 ชุด 
 - งานทําสต๊ิกเกอร,สะท/อนแสง พร/อมชื่อหน�วยงาน จํานวน 1 ชุด 
         จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดง พิจารณาครับ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/เสนอญัตติในการขออนุมัติเพ่ิมเติมครุภัณฑ,ประจํา
รถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004 มีสมาชิกสภา อบต.บ/านดง ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม� ขอเชิญครับ    

ท่ีประชุม          ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ในเม่ือไม�มีผู/ใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดง ว�าสมาชิกสภา 

อบต. ท�านใดเห็นชอบขออนุมัติเพ่ิมเติมครุภัณฑ,ประจํารถยนต,หมายเลขครุภัณฑ, 001-48-0004  โปรดยก
มือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   
- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     13     เสียง 

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

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เป@นอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบ ให/ขออนุมัติเพ่ิมเติมครุภัณฑ,ประจํารถยนต,หมายเลขครุภัณฑ,   
001-48-0004 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา 
อบต.     

โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                    ตกแต�งกระบะรถยนต�กู�ภัย 
 - หลังคาไฟเบอร,กลaาสทรงคอนเทนเนอร, จํานวน 1 ชิ้น 
 - กระจกบานเลื่อนระหว�างคนขับกับห/องพยาบาล จํานวน 1 ชิ้น 
 - เตียงล/อเข็น ปรับนั่งได/ จํานวน 1 เตียง 
 - รางล/อเลื่อน ด/านล�างเก็บเปลบอร,ดได/ จํานวน 1 ชุด 
 - เบาะนั่งแถวยาว ด/านล�างเป@นตู/เก็บของ จํานวน 1 ชุด 
 - ตู/เก็บเวชภัณฑ, พร/อมถุงรางออกซิเจน จํานวน 1 ชุด 
 - ไฟสปอร,ทไลท, สําหรับส�องสว�างด/านข/าง จํานวน 1 ดวง 
 - ปูพ้ืนด/วยไม/อัดแผ�นเรียบหนา ปูทับด/วนแผ�นเหล็กชนิดมีลายกันลื่น จํานวน 1 ชุด 
 - งานติดต้ังระบบต้ังแอร,ในห/องโดยสารท/ายรถ จํานวน 1 ชุด 
 - กระเปbายาพร/อมเวชภัณฑ, จํานวน 1 ชุด 
 - งานทําสต๊ิกเกอร,สะท/อนแสง พร/อมชื่อหน�วยงาน จํานวน 1 ชุด 
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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�วนตําบลบ�านดง                   
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน ดิฉัน นายศุกร,   ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงเรื่อง
อพยพกับปริมาณงานพ้ืนท่ีอพยพ และค�าชดเชยท่ีตกหล�น 

นางณัฐิยา  อุปกิจ  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง                   
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางณัฐิยา  อุปกิจ รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ผลักดันให/สมาคมกู/
ชีพกู/ภัยบ/านดง-หนองบอม ได/รับงบประมาณท่ีกองทุนฯ อุดหนุน แต�ทางสมาคมฯ ไม�สามารถดําเนินการเองได/ 
ต/องให/งบประมาณผ�านทาง อบต.บ/านดง ดําเนินการให/ โดยใช/ระเบียบการเบิกจ�ายของ อบต.  
 และขอขอบคุณทางสภาฯ ท่ีอนุญาตให/สร/างวัดพระบาทนารอง ตอนนี้ได/รับใบอนุญาตเรียบร/อยแล/ว 

นายป:Eน  กุณวงศ�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง                   
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน ดิฉัน นายป�>น  กุณวงศ, รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ผมได/เข/าร�วมประชุมกับ
ทางคณะกรรมการอพยพ ได/ต�อสู/ให/กับบ/านส�วนปYาแม�เมาะ ม.7 เรื่องค�าชดเชยท่ีตกหล�น ทางคณะกรรมการ
ประเมินทรัพย,สินจะติดตามให/ การขออนุญาตใช/รถยนต,ฉุกเฉินหมดนัด ไม�สามารถไปส�งได/ เพราะไม�ใช/เหตุ
ฉุกเฉิน 

นายจีระศักดิ์   จันทนศักดิ์  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง    
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ   จันทนศักด์ิ รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
ขอชมเชยการบริหารงานฝYายบริหารดีมาก ได/รับการชมเชยจากชาวบ/าน และการบริหารงานฝYายเจ/าหน/าท่ี  
การนําโดยท�านปลัดชัยทัศน,  ศรีนันชัย มีการบริหารงานได/ดีมาก ทุกกองบริการประชาชนและทําหน/าท่ีได/ดี
มาก และทางหมู�บ/านท�าสีได/ขอความอนุเคราะห,ช�างไฟฟXาดูแลงานระบบไฟของระบบประปาหมู�บ/าน ซ่ึงได/รับ
ความอนุเคราะห,จากนายช�างไฟฟXา อบต.บ/านดง ขอขอบคุณทางฝYายบริหารท่ีให/ความอนุเคราะห, ครับ 

นางอรพิน  วงค�หน�อแก�ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมู�ท่ี 2 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน ดิฉันนางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  หมู�ท่ี 2  
กรณีรถกู/ภัย อยากให/ทาง อบต.บ/านดง ชี้แจงกับชาวบ/านว�า กรณีฉุกเฉินต/องเป@นอาการยังไง กรณีขอรับศพใช/
ระเบียบตัวไหนทีไม�สามารถรับศพได/ และขอเป@นตัวแทนของผู/นําชุมชนบ/านดง หมู�ท่ี 2 ขอขอบคุณทุกภาคส�วน
ท่ีคอยช�วยเหลือผู/ยากไร/ ซ�อมแซมบ/านผู/ยากไร/ 
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นายทองคํา  วงค�แก�วมูล   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 8 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม

การประชุมทุกท�าน กระผม นายทองคํา วงค,แก/วมูล  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 8 
ถนนเส/นการเกษตร อยากให/มีการปรับปรุงเป@นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

นายเทียนชัย  ทวีสาร   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 7 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม

การประชุมทุกท�าน กระผม นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 7 
ขอให/สํารวจถนนสายร/านอดิศักด์ิเป@นหลุมเป@นบ�อ เพราะมีการใช/งานมาก  

นายณัฐนนท�  ลาภมา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม

การประชุมทุกท�าน กระผม นายณัฐนนท,   ลาภมา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 5  
ขอสอบถามกรณีหินคลุกท่ีขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ. การบดอัดต/องใช/แรงงานคนหรือ กฟผ.บดอัดให/ด/วย 
หาก กฟผ.บดอัดให/ ก็จะขอเข/าพ้ืนท่ีการเกษตรด/วยครับ   

นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน ผมขอชี้แจง ประเด็นดังนี้ 

1. อบต.มีแผนการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยได/อย�างทันท�วงที 
2. ขอมอบหมายให/ หัวหน/าสํานักปลัด ร�างหนังสือส�งให/ทางกํานัน ผู/ใหญ�บ/าน ประชาสัมพันธ,ระเบียบ

การใช/รถกู/ชีพ 
3. ถนน คสล.หมู�ท่ี 8 ตอนนี้อยู�ในช�วงขอรับรองแบบจากโยธา 
4. ถนนบนดอย ได/ส�งโครงการขอรับงบประมาณ 4 ล/าน 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย   ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม

การประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย  ปลัดองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง กรณีหิน
คลุกจาก กฟผ.ทางหมู�บ/านต/องรับผิดชอบค�าใช/จ�ายโดยใช/งบประมาณของหมู�บ/าน 

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 ผมหวังเป@นอย�างยิ่งว�าคงได/รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป ผมขอปGดการประชุม 
  
เลิกประชุมเวลา         14.30 น. 
 
       ว�าท่ีร/อยเอก           ผู/บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน,   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                             
……………………………………………. ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�อง
สมบูรณ� ทุกประการ                                       
 
จึงลงลายมือช่ือไว�เปPนหลักฐาน  
 
                               (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 ในการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านดง  สมัย…………………… สมัยท่ี…………… ครั้งท่ี……….… ประจําป%…………………..  
เม่ือวันท่ี …………………………… 

            (ลงชื่อ)...................................................ผู/รับรองรายงานการประชุม  
                                      (นายมาย  ป�กราช) 

                                 ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 


