
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี 2561 

ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บูรณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ 1 สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ 1 มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที๒่ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชต ิ  
๘ นายพลเวียง ค าสีลา ส.อบต. หมู่ที๔่ พลเวียง ค าสีลา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศรี  

๑๐ นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที๖่ อุทัย จันทวิลัย  
12 นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑3 นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑4 นายทองฤทธิ์ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธิ์ คตสังหาร  
๑5 นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร์  
๑6 นางหนูพินนามดี ส.อบต. หมู่ที่ 3 /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามดี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
4 นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕ นายประสาน  ชุมกลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ประสาน  ชุมกลาง  
6 นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.20 น.   ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธารสภาฯ    ๑.๑. ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในวันรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุที่ อบต.ดงเย็น พร้อม

เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน 
1.๒ เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ยังไม่นิ่งเราต้องรอดูกันต่อไปในวันนี้วาระการ 
ประชุมเราไม่มากไประเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                          

ระเบียบวาระท่ี๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561  
                                   เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2561 
มตทิี่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี๓  เรื่องที่เสนอขึ้นใหม่ 
ประธานสภาฯ  ๓.๑ เรื่อง รายานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

       ดงเย็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน 2561  
       ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560– 31 มีนาคม 2561  

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่   ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑4 (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาต้องถิ่น ฯลฯ  ดังนั้น จึงขอเชิญผู้บริหารหรือตัวแทน ได้น าเสนอรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน 
2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561 ขอเชิญครับ 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกที่เคารพจากรายงานการติดตามและ 
นายก อบต.ดงเย็น    ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น รอบเดือน เมษายน 2561  

(ผลการด าเนินการระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) ตามยุทธศาสตร์จะมีอยู่ 
๕ ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ก็บริหารไปได้ด้วยดี และผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผล 
และแผนพัฒนาสามปีให้สมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นางสาวปนัดดา กาหวาย  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหารและสมาชิกทุกท่าน จากการรายงานติดตาม
นักวิเคราะหฯ์       ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  แต่เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปีละ       
2 ครั้ง  ภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตร
มาส  ในระยะ ๖ เดือน รอบแรก ติดตามประเมินผลแผน เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม,รอบที่
สอง  เมษายน – กันยายน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
และรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารที่น าเรียนต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ขอให้ทุกท่าน     
ได้พิจารณาร่วมกัน หากมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามได้คะ 

/สมาชิก... 
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ที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ศึกษาและพิจารณาผลการติดตามประเมินผล

แผน ตามเอกสาร 
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณที่ ได้อธิบายในการติดตามและประเมินผลแผนเรื่องโครงการต่างๆ            

เชิญนักวิเคราะห์    
นักวิเคราะห์  - เรียนปรานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอแก้ไขข้อที่ 11 ขอแก้ไขเป็น

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ในข้อเป็นถนนลูกรังค่ะขอเปลี่ยนเป็นถนน ค.ส.ล ค่ะ 
รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันก็ขอเปลี่ยนโครงการเงินจ่ายขาดที่เขียนว่านายบัวทอง         

ต้องเปลี่ยนเป็นนาย สุรัตน์ ค่ะ นายกบัวทอง หลวงพินิจ- บ้านนางรุ่งนภาไม่ใช่ค่ะ         
ต้องเปลี่ยนเป็นบ้านนายบัวทอง- นายสุรัตน์ ค่ะ 

นายก ดงเย็น -ครับท าความเข้าใจมันเป็นโครงการต่อเนื่องต่อจากข้อบัญญัติมันเป็นเส้นเดียวกัน สมาชิก
คงเข้าใจนะครับ 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านนายกฯ และนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้น าเรียนชี้แจงรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเมษายน 2561 มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้ามีท่านใดสอบถามเสนอแนะเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญ ท่านสุนันท์  หัสดร  
ส.อบต.สุนันท์ -เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านตามท่ีผมผ่านไปผ่านมาผมติดใจเรื่อง

ป้ายบางป้าย เป็นป้ายไวนิลบางอันก็ป้ายเหล็กแต่ป้ายไวนิลเอาไปมัดไว้ตามรั้วบางอันก็ติด
เป็นป้ายเหล็กไม่รู้ว่าตามระเบียบตอนเอาไปติดหรือท าป้ายเอาแบบไหนยังไม่เข้าใจ 

ส.อบต.พลเวียง  -เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารผมก็สงสัยเรื่องป้ายอะไรติดก่อนอะไรติดหลัง 
ส.อบต.ทองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับหมู่ที8่ ผมถามช่างเรื่องป้ายช่างก็บอกว่าต้องติดป้าย

เหล็กก่อนแล้วค่อยติดป้ายไวนิล 
ส.อบต.พลเวียง - ครับเรื่องการก่อสร้างผมขอให้ท า  1. ป้าย  2.  แผงกัน  3.กรวย  เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมาจะได้รู้ว่าก าลังก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณท่านสุนันท์ท่านพลเวียงที่ให้ข้อคิดส าหรับป้ายโครงการบางหมู่บ้านก็มีแบบ

ถาวรบางหมู่บ้านก็มีแบบป้ายไวนิล เชิญ ส.อบต.บุญมา 
ส.อบต.บุญมา -เรียนท่านประธานนสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องอยากถามคณะผู้บริหาร  

1. เรื่องการติดตั้งป้ายป้ายการขุดหลุมป้ายใครเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องป้าย ตามโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ในการติดตั้งป้าย โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง ของหมู่ที่ 5 ดูไม่มั่นคงเพราะ
ไม่เทปูนเลยไม่นานเสาก็เซมันจะล้มลงมาแล้วคับ 

  2. การตรวจโครงการก่อสร้างข้างวัดประสิทธิธรรมการกลบดินปิดรางไม่อัดฝนตกมันยุบ 
  3 .บางโครงการไม่อยู่ในแผนเราสามารถบรรจุในแผนได้ไหม 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - ขอบคุณท่าน ส.อบต.บุญมา เชิญท่านนายก 
นายก อบต. ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณค าถาม ส.อบต.บุญมา ก่อนที่ผม    

จะตอบค าถาม ผมขอเชิญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ได้อธิบายให้สมาชิกได้รับทราบ เรื่องของการ
ติดป้าย ไวนิล โครงการต่างๆ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านส าหรับเรื่องป้ายผมขอชี้แจงการติดตั้งป้าย 
ผ้าใบ ป้ายเหล็กจริงแล้วการติดตั้งป้ายเราต้อง ติดป้ายไวนิลผ้าใบก่อนตอนที่เราด าเนินงาน
เสร็จแล้วเราก็ติดตั้งป้ายเหล็กแล้วเอาป้ายไวนิลผ้าใบออกครับ  
เรื่องการรับผิดชอบป้าย ห.จ.ก.ที่มาท างานด าเนินการเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าวงเงินเกิน 1 
แสนบาท ต้องมีป้ายให้เราครับ 

นายก อบต.ดงเย็น- ครับ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านชัดเจนนะครับเรื่องป้ายตอนจะด าเนินการท างาน
ต้องติดตั้งป้ายไวนิลก่อน  ท าเสร็จแล้วติดตั้งป้ายเหล็กเรื่องการรับผิดชอบป้าย ห.จ.ก.    
เป็นผู้รับผิดชอบป้ายต้องมีป้ายให้เราพร้อมติดตั้งด้วย ข้อที่3 การบรรจุโครงการลงในแผน 
เชิญนักวิเคราะห์ครับ 

นักวิเคราะหฯ์ -เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน อบต.ดงเย็น ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564 ) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 การท าแผน 
สี่ปีท าครั้งหนึ่ง  แต่หากมีความจ าเป็น ก็สามารถด าเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก่อนที่เราจะเพ่ิมเติมแผน เราต้องพิจารณาด าเนิน
โครงการต่างๆในแผนสี่ปีก่อน แต่ถ้าหากว่ามีความจ าเป็น ก็สามารถเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ได้ โดยยึดและปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนของการ
เพ่ิมเติมแผน รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ  เชิญท่านสุนันท์ 
ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านประธานสภาฯ เท่าที่ผมสังเกตดูจะมีปัญหา ชวาบ้านไม่เข้าใจเรื่องแผนว่าที่

ตรงไหนเดือดร้อนจริง ที่ตรงไหนไม่เดือดร้อน ก็ยกมือกันไป  
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณท่านสุนันท์ เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง          --เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารในเรื่องการประมาณการครั้งต่อไปในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

ผมอยากให้ประมาณการทุกแยก  ผมอยากให้ประมาณการมีบ่อพักไว้ด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารดิฉันมีเรื่องอยากขอถามป้ายที่ขึ้นไว้หลายๆปีเราไป

เก็บไว้ที่อบต.เราจะได้ไหม  อีกเรื่องถนนคอนกรีตเดียวนี้ประชาชนร้องเรียนมาเกี่ยวกันปูน
ล่อนออกเหลือแต่หิน การควบคุมตรวจสอบมาตรฐานของปูนอยากให้ช่างอธิบายด้วยค่ะ 

นายก อบต. ดงเย็น- เรื่องป้ายเก่าหลายๆปี เราสามารถถอนออกมาเก็บไปไว้ที่ อบต. จะผิดระเบียบไหม 
 2. ถนน คสล. ที่ท าแล้วปูนลอ่นออกเหลือแต่หิน ปูนล่อนช่างคุมงานมีการตรวจมาตรฐาน
ตรวจวัดปูนที่มีคุณภาพอย่างไร เชิญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ได้ชี้แจง 

/หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง... 
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หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  –เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน  เรื่องป้ายโครงการต่างๆ ที่เก่า

หลายปีเลยอายุประกัน 2 ปี ขึ้นไปก่อนจะรื้อถอนต้องท าหนังสือมาแจ้งที่ อบต.ก่อน     
ค่อยรื้อถอนได้   ส าหรับถนนคอนกรีตปูนล่อนเหลือแต่หินส่วนนี้ เราไม่สามารถที่            
จะตรวจสอบให้ละเอียดได้ ที่ล่อนก็มีเป็นบางคันรถเท่านั่นไม่ได้ล่อนทั้งเส้นทาง 

นายก อบต. ดงเย็น  -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสริมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เรื่องถนนปูนล่อนมันอาจจะ
เกี่ยวกับปูนที่ผสมไม่ได้มาตรฐานเป็นบางคันรถ 

ประธานสภาฯ ครับ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่านนายกท่ีได้ชี้แจงให้กับสมาชิกได้เข้าใจไม่ว่าจะการ
รายงานประเมินผลแผนหรือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ  

ประธานสภาฯ  -เชิญท่านรองประท่านสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันมีค าถามเรื่อง ลูกจ้าง ยื่นใบลาออกล่วงหน้า30วัน ต าแหน่ง

คนงานทั่วไป  ซึ่งเป็นหลายดินฉันเอง คือนายกรวิทย์  กล้าหาญ  ดิฉันเองมีลูกบ้านมาถาม
ดิฉันในต าแหน่งเดียวกันค่ะอยากมาสมัครงานดิฉันบอกมาหานายกเองที่ อบต.เลย ดิฉันก็
ขอขอบคุณท่านนายกคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความเมตา กับนายกรวิทย์ กล้าหาญ 
ขอบคุณค่ะ 

นายก อบต.ดงเย็น - ครับลูกจ้างที่ลาออก  2  คน กรวิทย์ กล้าหาญ จะย้ายไปท างานเป็นพนังงานครูอัตราจ้าง 
นางสาวอุไลภรณ์ ค าปากกา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลาออก เพ่ือไปบรรจุรับราชการที่
อ าเภอบัวใหญ่  
- ส าหรับเบี้ยยังชีพ ในเดือน พฤษภาคม 2561 จะจ่ายในวันที่ 3  แจ้งให้สมาชิกได้ทราบ 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านบุญมา 
ส.อบต.บุญมา -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเม่ือไหร่จะได้

ด าเนินการ ครับ  ผมขอฝากท่านผู้บริหาร ส าหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  ถ้าเป็นไปได้ขอให้
เป็นเงินของ ร. 10 ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะซักถาม หรือชี้แนะเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี  
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอกจนสมาชิกทุกท่านถ้าไม่มีอะไรผมขอปิด

การประชุม 
ปิดประชุม เวลา 12.45 น. 

 
ลงชื่อ หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   ( นางหนูพิน  นามดี) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 

/ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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                                           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุนันท์  หัสดร)  
  

                     ลงชื่อ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        (นายสมบูรณ์   ชินแสง) 

 
   ลงชื่อ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ)   
 

ลงชื่อ   ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ)   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        /คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสภาสมัย.................            
สมัยที่...............ครั้งที่............./..2561.....เมื่อวันที่.............. เดือน ........................  2561........ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
                          (ลงชื่อ)         

     (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 

 

ที่ อด ๘๒๗๐๑(สภ)/                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        หมู่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง  อด ๔๑๑๙๐ 
 
                  พฤษภาคม   2561 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ  
          สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 

เรียน    ก านันต าบลดงเย็น  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2561   จ านวน  1  ชุด 
  2. ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            จ านวน  1  ฉบับ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหา รส่วนต าบล    
ดงเย็น มาเพ่ือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

 
งานกิจการสภาฯ 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์ / โทรสาร.๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 
www.dongyen.go.th 

                     “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

http://www.dongyen.go.th/


 
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2561 
********************* 

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 
 
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม   พ.ศ.2561 
 
 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครอื) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
  

 



 


