
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่๔ พลเวียง  ค าสีลา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่๕ บุญมา เยาวะศรี  

๑๐ นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต.  หมู่๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๔ นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่๘ ทองฤทธิ์  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 

/เลขานุการสภา ฯ 
หนูพิน  นามดี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ   แพงวงษื รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  

 
 
 
 

 
/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



- ๒ - 
เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ    ๑.๑  ด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ด้านกระบวนการยุติธรรม  และต ารวจ 
   เสนอให้แต่งตั้ง  ผบ.ตร. ใช้สดัส่วน  อาวุโส  ๓๓% มีผลงานดีเด่นในรอบปีใช้สัดส่วน   
   ๖๗ %  เพ่ือเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
   ๑.๒  คณะกรรมการยกร่างฯ  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้ง  สส.เขต  กับ สส.  
   บัญชีรายชื่อ  เมื่อก่อนเบอร์เดียวกันจะเปลี่ยนเป็นคนละหมายเลข  ส าหรับเรื่อง 
   การเมืองก็ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเพียงเท่านี้   เชิญท่านนายกฯ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   - เรียนประธานสภาฯ  สมาชกิทุกท่าน  ก่อนจะไประเบียบวาระท่ี ๒ ผมขอเสนอทราบ   
นายก อบต. ดงเย็น เรื่องแจ้งให้ทราบสืบเนื่องมาจากการโอนงบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา   

หมวดค่าครุภัณฑ์  มีดังนี้ 
๑. ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ จ านวน ๑ ซุ้ม 
๒. ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ส านักงานแบบตัวแอล  จ านวน ๑ ชุด 
๓. ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน ๒ ชุด 
๔. ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน ๔ ตัว 
๕. ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน ๑ เครื่อง 
๖. ครุภัณฑ์เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง  จ านวน ๒ เครื่อง 
แต่ยังขาดอยู่ที่เราตกลงกันคือ เวทีสแตนตรงที่ห้องประชุมสภา  ยกระดับขึ้นที่นี้  เนื่องจากว่าทาง
หัวหน้าส านักบอกว่า  ถ้าจะท าให้ตรงสเปกมันไม่มี  ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ จึงขอแจ้งให้
สมาชิกได้รับทราบ  ทางคณะผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบเพียงแค่นี้ 

มตทิี่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

 สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 ขอให้เลขานุการได้อ่านรายงานบันทึกการประชุมให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  - อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
มตทิี่ประชุม  - มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 
 
 
 

/๕.๑ การพิจารณา... 
 
 



-๓- 
 

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา 
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - น าเรียนต่อท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ ใดจะลงมติให้อภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ 
   ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติขอได้โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  ๑๕  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุป มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
      พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย        
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติให้องคืการบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับ
เกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ร่างข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 



-๔- 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๔๕  

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น      
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้     
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุม สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ - และในวาระท่ี ๕.๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้เสนอญัตติให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาเป็น
สามวาระ คือ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ วาระท่ี ๓  การลงมติ 

นายพลเวียง ค าสีลา กระผมขอเสนอในที่ประชุม โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น ๓ วาระรวดเดียว 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔            ผู้รบัรอง โดยมีนางวาสนา แสนโชติ  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ และนายบุญมา เยาวะศรี  สมาชิกสภา 

หมู่ที่ ๕  รับรอง 
มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าวเป็น ๓ วาระรวด 
ประธานสภา อบต. ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญนายก อบต.ดงเย็น ชี้แจงรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียด นายก 
อบต.ดงเย็น  
นายฐานิสร์  มูลดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
หัวหน้าส านักปลัด ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จะได้เห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน  

โดยที่การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  จึงได้เสนอญัตติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณา โดยอาศัยอ านาจมาตรา          
๗๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖        
พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๖๓ และมาตรา  ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก      
ทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาในรายละเอียดให้ถี่ถ้วน  หากท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ขอให้ยกมือ  ขอเชิญท่านนายกฯ 

 
 

 
 

/นายสุนันท์... 
 



-๕- 
นายสุนันท์ หัสดร   - ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากหัวหน้าส านักปลัด 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบังคับใช้ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศใช้โดยเปิดเผย การจะตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
และความเห็นชอบของนายอ าเภอบ้านดุง  ส าหรับเรื่องขยะติดเชื้อ ค าว่าขยะติดเชื้อมันอยู่ที่ รพ.สต. 
และโรงพยาบาลของเราก็อยู่ที่ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ขอท าความเข้าใจกับสมาชิก 

ประธานสภาฯ - เชิญ ส.อบต.บุญมา เยาวะศรี 
นายบุญมา  เยาวะศรี - เรียนท่านประธาน ผมบุญมา  เยาวะศรี  ผมเป็นห่วงเรื่องงบประมาณท่ีต้องใช้ใน  
ส.อบต. หมู่ที ่๕ อบต.ข้อที่สองบุคลากรที่จะมาด าเนินการที่มาท าตัวหลักๆ  ก็อยู่ในข้อที่สามการก าจัด  

๑. ต้องมีเตาเผา  ๒. ต้องมีไอความร้อน  ทุกสิ่งทุกอย่างตัวหลักๆ  ขยะติดเชื้อของเราก็อยู่ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเรา  ผมเห็นด้วยกับท่านนายกได้กล่าว ถ้ามันมากมายก่ายกอง 
เราค่อยหาทางแก้ไขร่วมกัน 

นายสุนันท์  หัสดร - เรียนท่านประธานฯ  ท่านนายกฯ   เท่าท่ีผมได้อ่านเอกสาร  ผมอยากเรียนถาม 
ส.อบต. หมู่ที ่๑ ท่านหัวหน้าส านักปลัด  ว่า  เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของ รพ.สต.หรือมันเป็นหน้าที่    

ของ อบต. เรา  หน้าที่ตรงนี้ถ้าเราตราไว้ในข้อบัญญัติ อบต. เราจะได้จัดหารถ  หรือพนักงานด้วย
หรือเปล่าครับ 

นายฐานิสร์  มูลดี      - เรียนประธานสภาฯ  ส าหรับที่ท่านสุนันท์ถามปัญหาขยะมูลฝอย  เราเป็นผู้บริหารจัดการ  
หัวหน้าส านักปลัด      เป็นองค์กรที่จะด าเนินการ  มันเป็นหน้าที่ของเราแน่นอนครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล  - เรียนประธานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ตอนไปอบรมที่อุดรทาง อบต. หมูม่น สภาฯ ไมร่ับร่าง 
หัวหน้าส านักปลัด      เอาเข้าตราข้อบัญญัติ  คณะบริหารจะซื้อรถขยะและจ้างพนักงานเกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ   
                           ต าบลเราคงไม่ถึงแบบนั้น  ทาง รพ.สต.ดงเย็น เราก็มีเตาเผาขยะ ติดเชื้อ  อยากให้คณะบริหาร 
         ได้หารือกับท่าน ผอ.รพ.สต. เราก็มีเตาเผาขยะติดเชื้ออยากให้คณะบริหารได้หารือกับท่าน  
                           ผอ.รพ.สต. ก่อนค่ะ 
นายพลเวียง  ค าสีลา - เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะบริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมเข้าใจท่านนายกฯ และ 
ส.อบต. หมู่ที ่๔ ท่านสมาชิก  เรื่องขยะมูลฝอยติดเชื้อเราต้องมีเตาเผาความร้อนที่ รพ.สต. เราก็มีอีกส่วนหนึ่ง 

เรื่องเอาขยะไปทิ้งไม่เกิน  ๒ กิโลเมตร  ถ้าอนาคตข้างหน้าเรามีขยะติดเชื้อ เพ่ิมข้ึนเพราะอาจ 
จะมีคลินิกเพ่ิมข้ึนขยะติดเชื้อก็คงเพ่ิมข้ึนเหมือนกันนี้และครับ ที่ผมเป็นห่วง 

ที่ประชุม  - พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ - สมาชิกทุกท่านครับ  ส าหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย      

ติดเชื้อ ถ้าเราไม่ตราข้อบัญญัติไว้ ก็จะมีผลข้างเคียงหลายอย่าง  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้แจ้งรายละเอียด  
   หลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างฯ ดังกล่าวแล้วจึงขอให้ที่ประชุม สภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระท่ี ๑ นี้ 
 
 

/ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ... 



-๖- 
-ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ด้วยมติ  เห็นชอบ ๑๓  เสียง  ไม่เห็นชอบ ๒ สียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการร่างร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่  ๒        
ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระนี้ หรือไม่ 

มติที่ประชุม ไม่มี  
เลขานุการสภาฯ  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระ  ๒ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ ผมจึงขอมติที่ประชุม ว่า ท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเดิม     

ที่ผู้บริหารได้เสนอมา ขอได้โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม เห็นชอบยืนตามร่างเดิม จ านวน ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 
เลขาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระ  ๒ 
ประธานสภาฯ   วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการ และไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ฯ ในการนี้  

จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอได้โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยมติ  เห็นชอบ ๑๓  เสียง  งดออกเสียง ๓  เสียง 

   ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  "ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดครุภัณฑ์  จ านวน ๖ รายการ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง
รายละเอียด  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  
นายก อบต.ดงเย็น ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น   

 
 
 
 
 

/ข้อเท็จจริง... 



-๗- 
ข้อเท็จจริง   สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๐   ส านักปลัดพบว่ายังมีครุภัณฑ์

ส านักงานยังมิได้จัดหา ดังนี้   
๑. ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จ านวน ๑ ซุ้ม 

โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เป็นซุ้มผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส  ประกอบด้วย กรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาด 
๒.๐๐x๓.๒๐ เมตร  ตราสัญลกัษณ์ไฟเบอร์กลาสสูง ๑.๐๐ เมตร ครุฑไฟเบอร์กลาสสูง ๐.๖๐ เมตร ป้ายทรง
พระเจริญไฟเบอร์กลาสขนาด ๐.๔๐x๒.๐๐ เมตร ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาด ๑.๔๐x๓.๕๐ เมตร 
จ านวน ๑ ซุ้ม ราคาซุ้มละ ๕๙,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด 

๒. ครุภัณฑ์เคาเตอร์ส านักงานแบบตัวแอล  จ านวน ๑ ชุด 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้ เป็นชุดเคาน์เตอร์ส านักงานแบบตัวแอลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร  
สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ประกอบด้วยชุดถาดคีย์บอร์ด  ตู้เสริม ๒ ลิ้นชัก  ตู้วางซีพียู จ านวน ๑ ชุด ราคาชุด
ละ ๓๕,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด 

๓. ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน ๒ ชุด 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  โต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่  
มีโต๊ะแท่นบูชา ๙ ชิ้น  จ านวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ราคาและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ 

๔. ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  ๔ ตัว 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เป็นพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว  จ านวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ 
บาท ราคาตามท้องตลาด 

๕. ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เป็นเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  มีก าลังไฟไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ วัตต์  แรงดันน้ าไม่
น้อยกว่า  ๑๐๐ บาร์  มีอัตราการไหลของน้ าสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๕.๗ ลิตรต่อนาที จ านวน ๑ เครื่อง  ราคาเครื่อง  
ละ ๗,๐๐๐ บาท  ราคาตามท้องตลาด 

๖. ครุภัณฑ์เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง  จ านวน ๒ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เป็นเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง  ขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕ แรงม้า ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า  ๙๐ เมตรต่อวินาที  ความจุน้ ายาไม่ต่ ากว่า ๑๓ ลิตร  จ านวน ๒ เครื่อง  
ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท  ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๖๐ 
เพ่ือให้จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด  ส านักปลัดจึงขอโอนงบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จ านวน ๑ ซุ้ม 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตั้งไว้  ๕๙,๐๐๐ บาท             
โอนเพิม่  ๕๙,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

/โอนลด... 



-๘- 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม        
พระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๕๙,๐๐๐ บาท   
๒. ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ส านักงานแบบตัวแอล  จ านวน ๑ ชุด 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ส านักงานแบบตัวแอล ตั้งไว้  ๓๕,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่ม  ๓๕,๐๐๐ บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน รายการเงิน
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๓๕,๐๐๐ บาท   
๓. ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน ๒ ชุด 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งไว้  ๑๗,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่ม  ๑๗,๐๐๐ บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน รายการเงิน
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๑๗,๐๐๐ บาท   
๔. ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  ๔ ตัว 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิม  ๒๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน รายการเงิน
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน  ๑ เครื่อง 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ตั้งไว้  ๗,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิม  ๗,๐๐๐ บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน รายการเงิน
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๗,๐๐๐ บาท  
 ๖. ครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา จ านวน  ๒ เครื่อง  
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เกษตร  
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิม  ๕๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน รายการเงิน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๕๐,๐๐๐ บาท   
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาอนุมัติและทั้ง ๖ รายการต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ก่อนเราถึงจะด าเนินการได้ 

นายฐานิสร์  มูลดี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ขออนุญาตให้ดูเอกสารวาระไม่ต้องกัน ขอแก้ไขวาระ  
หัวหน้าส านักปลัด ข้อ ๒ ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์  ขอแก้ไขตรงราคา จาก ๒๕,๐๐๐ บาท  ขอแก้เป็น ๓๕,๐๐๐บาท 
   ส่วนเรื่องเวทีแสตน นั้น มันไม่ได้ขนาดมาตรฐานไม่มีในหมวดครุภัณฑ์ มันท าไม่ได้ ประมาณการ 

ไม่ทัน จึงขอน าเรียนชี้แจงต่อท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ทุกท่าน 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ 
 



-๙- 
ประธานสภาฯ  - จากข้อมูลที่ผู้บริหาร และหัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย    

หรือไม่  เชิญ ส.อบต.ขวัญเมือง  ป่าจันทร์ 
นายขวัญเมือง ป่าจันทร์  - เรียนท่านประธาน มีผมความสงสัยเรื่อง โอนงบประมาณ ๒ ข้อ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ๑) โต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่  มีโต๊ะแท่น

บูชา ๙ ชิ้น  จ านวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ราคาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ 
๒) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เป็นเครื่องพ่นยา

แบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง  ขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕ แรงม้า ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า  
๙๐ เมตรต่อวินาที  ความจุน้ ายาไม่ต่ ากว่า ๑๓ ลิตร  จ านวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท  ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๖๐  ราคาตามท้องตลาด ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท
นี่คือข้อสังเกตของผม 

นายฐานิสร์  มูลดี        เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื่องราคาที่ท่าน ส.อบต.ขวัญเมือง ว่าแพงกว่าราคาท้องตลาด  
หัวหน้าส านักปลัด       ตามระเบียบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เราต้องจัดซื้อตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ ถ้าไม่มีในมาตรฐาน 

ราคาครุภัณฑ์ เราค่อยด าเนินการซื้อตามราคาท้องตลาด ทั้งสองรายการเราตั้งตามราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ ครับ 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน ๑๕ เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง   อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  - เรียนท่านผู้บริหาร/และท่านสมาชิก ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ดงเย็น - กระผมขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ให้ความ

เห็นชอบ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ผมจะบริหารงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและพ่ีน้องประชาชน  ตามมติของสภาฯ ต่อไป และขอขอบคุณที่ทุกท่าน
เล็งเห็นความส าคัญ ของการโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้ง ๖ รายการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ - ผมขอฝากถึงผู้บริหาร เรื่องเร่งด่วนไฟฟ้าสาธารณะ ของหมู่ที่ ๗ ดับทุกจุด  
ประธานสภาฯ - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมด้วยดี  ผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

                                   (ลงชื่อ)       หนูพิน  นามดี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางหนูพิน  นามดี) 

                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 

/ลงชื่อ... 



-๑๐- 

                                    (ลงชื่อ)        สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                                (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                (ลงชื่อ)         สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

                                  (ลงชื่อ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ /วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  ................. ......................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงชื่อ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


