
  



บันทึกการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๑๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บรูณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสลีา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ พลเวียง ค าสลีา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศร ี  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธ์ิ คตสังหาร  
๑๕ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นางหนูพิน นามด ี เลขานุการสภาฯ หนูพิน นามด ี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕ นายฐานิสร์  มูลด ี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 
 
 
 

/ระเบียบ... 

(ส ำเนำ) 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑.๑ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคตในวันที่  ๑๓  ตุลาคม  

๒๕๕๙  ที่ผ่านมา ทางส านักพระราชวังโดยรัฐบาลพร้อมพสกนิกรได้บ าเพ็ญกุศลเข้ากราบสักการะ
พระบรมศพทุกวัน  ในวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ได้มีการบ าเพ็ญพระราชกุศล  (ปัญญาสมาวาร)  
ครบรอบ ๕๐ วัน ของการสวรรคตพระองค์ท่าน  ตอนเช้าท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๘๙  รูป      
โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (รัชกาลที่ ๑๐) เสด็จพระราช
ด าเนินด้วย 

 ๑.๒ สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ทางรัฐบาล  ยืนตามรูปแบบที่วางไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะเสร็จแน่นอน  คงจะมีการเลือกตั้ง  ส.ส. ตามก าหนดปลายปี  
๒๕๖๐ นี ้

 ๑.๓ รัฐบาลได้โอนเงินเ ข้าบัญชีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย              
คนละ  ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  จะด าเนินการให้เสร็จก่อน  
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   

        วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
       ต าบลดงเย็น 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  เสนอขึ้นใหม่ 

ประธาน ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
                         เชิญท่านนายกชี้แจง 
นายกฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก ทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕  
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี  

  ดังนั้น ผมจงึขอรายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายการบริหารงานงาน ประจ าปี ๒๕๕๙    
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อบต. ดงเย็น  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  อบต.ดงเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๗๐ โครงการ  จ านวนเงิน ๒๕,๘๖๑,๖๕๗  บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน ๖๒ โครงการ จ านวนเงิน ๒๔,๑๘๖,๖๕๗  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

/ยุทธศาสตร์... 



 -รายละเอียดโครงการตามเอกสารทีไ่ด้แจกใหก้ับทา่นสมาชิกแล้ว  ส าหรับรายงานรายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙  ปรากฏที่ หน้า ๒๐ -๒๓  ท่านสมาชิกท่านใด สงสัยหรือมีข้อข้องใจ สามารถ
สอบถามได้  ขอน าเรียนต่อที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้  

ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านนายกฯ  ผมสงสัยรายจ่าย หมวดรายจ่ายงบกลาง  ข้อที่ ๙ รายจ่ายอื่นๆ มันคืออะไรครับ 
นายกฯ - ผมขอให้ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ได้ตอบค าถามนี้ครับ 
หน.ฝ่ายบัญชี - ส าหรับรายจ่ายในข้อที่ ๙ จ่ายอื่นๆ  รวมอยู่ด้วยกัน ๓ รายการด้วยกัน 
 ๑. เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  รวมเป็นเงิน  ๖,๑๑๖,๖๐๐  บาท 
 ๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  รวมเป็นเงิน  ๑,๘๕๙,๒๐๐  บาท 
 ๓. เบี้ยผูป้่วยเอดส์  รวมเป็นเงิน  ๑๐๙,๐๐๐  บาท 
 ทั้ง  ๓ รายการรวมเป็นเงินในข้อที่ ๙  ๘,๐๘๔,๘๐๐  บาท 
 ส่วนงบประมาณ รายรบั  ปี ๒๕๕๙  ๓๗, ๓๖๔,๔๔๖.๖๔  บาท 
 รายจ่าย  ปี ๒๕๕๙  ๓๓,๒๐๙,๑๘๐.๘  บาท 
 คงเหลือเงิน  ๔,๑๕๕,๒๖๖.๕๖  บาท 
 ส าหรับเงินทีเ่หลือหักเข้ากองทุนส ารอง ๒๕ %  ส่วนที่เหลือตกเป็นเงินสะสม 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ในวาระ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่

ประชุมรับทราบ  ผมจะขอผ่านไป วาระที่ ๓  ข้อ ๓.๒   
ประธานฯ  ๓.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่หมวด

ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้สภาได้
พิจารณา  ขอเชิญครับ 

 /นายกฯ... 

- ๓ - 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ๒๒ ๕,๘๒๓,๙๐๐.๐๐ ๑๔ ๔,๑๔๘,๙๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๓ ๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒๘ ๘,๘๕๒,๘๙๘.๑๖ ๒๘ ๘,๘๕๒,๘๙๘.๑๖ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และด้านสังคม ๑๒ ๘,๘๕๗,๗๓๔.๐๐ ๑๒ ๘,๘๕๗,๗๓๔.๐๐ 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ ๕ ๑,๐๐๑,๑๒๕.๐๐ ๕ ๑,๐๐๑,๑๒๕.๐๐ 

รวม ๗๐ ๒๕,๘๖๑,๖๕๗.๑๖ ๖๒ ๒๔,๑๘๖,๖๕๗.๑๖ 



- ๔ - 
 

นายกฯ  -ผมจะใหห้ัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนต่อทีป่ระชุม 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร และหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ตั้งไว้  
และกองการศึกษาฯ  ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์และตู้เก็บเอกสาร  จึงจ าเป็นต้องจัดหา     
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในการขอ
โอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ - ดิฉันว่าทางสภาได้ต้ังงบประมาณใหจ้่ายแล้ว 
หัวหน้าส านักปลัด - ตามรายการที่ได้น าเรียน ในข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ยังไม่ได้มีการ

ตั้งจ่ายรายการดังกล่าวไว้ 
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่

ประชุม  ท่านใดเห็นว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองการศึกษาฯ แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  จ านวน ๒๗,๐๐๐ บาท 
ขอความกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ ๑๓  เสียง 
  มีอนุมัต ิ ๑    เสียง 
  งดออกเสียง ๒  เสียง 
นางหนูพิน  นามด ี - สรุปทีป่ระชุมมีมติ  - อนุมัต ิ ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาฯ     - ไม่อนุมัต ิ ๑ เสียง 
      - งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ ๔.๓  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

       ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  
       จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้สภาได้
พิจารณา  ขอเชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  ตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๐  แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ส านักปลัด ไม่ได้ตั้งไว้  ส านักปลัด พบว่ายังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องจัดหาแต่เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในการขอโอนงบประมาณ 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายกานใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๕- 
 
ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง มีสมาชิกท่านใด จะซกัถาม ขอเชิญครับ 
นายสุนันท์  หัสดร - ส าหรับเรื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของส านักปลัด  ๒๑,๐๐๐ บาท ท าไมราคาไม่เท่ากัน 
ส.อบต. หมู่ที่  ๑  กับของกองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัด - ส าหรับราคาคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กจะมี ๒  อย่าง  แบบประเมินผลและแบบเก็บข้อมูลราคา

จึงไม่เท่ากัน ดูได้จากรายละเอียดของครุภัณฑ์ ครับ 
ประธานสภาฯ - แจ้งให้ที่ประชุม ได้ร่วมกันพจิารณา  
ประธานสภาฯ - เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาแล้ว  มีท่านใดจะซักถามเพิม่เติมหรอืไม่  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอน

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หมวดครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ส านักปลัด  
จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท  ขอความกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ ๑๓  เสียง 
-ไม่อนุมัต ิ๐ เสียง  

  งดออกเสียง ๓  เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุป เป็นอันวา มติที่ประชุมเห็นชอบอนมุัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                               พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผ่านสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อย 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - เข้าสู่วาระอื่นๆ  มีท่านใดมีเรื่องน าเรียนต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
นายบุญมา  เยาวะศร ี - เรียนท่านประธาน ผมมีค าถาม  ๒  ข้อ  ฝากถามคณะผู้บริหารด้วยครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ๑. รถดูดสิ่งปฏิกูล  เสียภาษีให้ อบต.ดงเย็น อบต. มีรายรับเท่าไหร ่
  ๒. รายรับค่าบริการกู้ชีพ  อยู่ในหมวดไหน 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ - ส าหรับค่าบริการรถกู้ชีพต้องใหม้ีเอกสารยืนยันมาจากทางโรงพยาบาล 

ก่อนจึงจะได้รบั เป็นเงินรายได้ ของ อบต. 
- เรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูล  เสียภาษี ให้ อบต.  ๑๐,๐๐๐  บาท  เป็นเงินรายได้ อบต. 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสมบรูณ์  ชินแสง - เรียนท่านประธานที่เคารพ  ขอถามเรื่องการบรกิารเดก็แรกเกิดท าไมเงียบไป 
ส.อบต. หมู่ที่  ๕ 
นายกฯ - เรื่องการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเป็นโครงการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ที่ส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในส่วนของเรามีหน้าที่รับ
ลงทะเบียนและส่งเรื่องไปให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุดรธานี เป็นผู้พิจารณา ใครจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ได้รับ อยู่ที่การพิจารณาของ
ส านักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอุดรธานี    
- ผมขอแจ้งเรื่องการประชุมประจ าเดือนทุกวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  ขอเลื่อนเป็น 
ทุกวันที่  ๑๙  ของเดือน  เพราะทุกวันที่  ๒๐ ผมจะติดการประชุมของ รพ.สต.ดงเย็น 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/ประธานสภาฯ... 



- ๖ - 
 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ  คณะผู้บริหาร  

ตลอดจน พนักงานส่วนต าบล  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้   
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
     ลงช่ือ     หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี ) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
    

 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุนันท์  หัสดร )      

 
                     ลงช่ือ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

        ( นายสมบูรณ์   ชินแสง )  
 

   ลงช่ือ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุพัฒน์  พรมเมฆ )   
 

ลงช่ือ  ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ )   
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 


