
(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ ประจำป' พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห4องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

ผู4มาประชุม 

ลำดับ ช่ือ – ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นายชนะจิตต�  ถวิลเครือ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล ชนะจิตต�  ถวิลเครือ 
๒ นางรุ�งนภา  บูรณะพล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล รุ�งนภา  บูรณะพล 
๓ นายมานิต  เมฆศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๑ มานิต  เมฆศรี 
๔ นายสุนันท�  หัสดร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๑ สุนันท�  หัสดร 
๕ นายสุพัฒน�  พรมเมฆ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๒ สุพัฒน�  พรมเมฆ 
๖ นางวาสนา  แสนโชติ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๓ วาสนา  แสนโชติ 
๗ นางหนูพิน  นามดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๓ หนูพิน  นามดี 
๘ นายบุญมา  เยาวะศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๕ บุญมา  เยาวะศรี 
๙ นายโสวัฒน�  ป6าจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๖ โสวัฒน�  ป6าจันทร� 

๑๐ นายอุทัย  จันทวิลัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๖ อุทัย  จันทวิลัย 
๑๑ นายขวัญเมือง  ป6าจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๗ ขวัญเมือง  ป6าจันทร� 
๑๒ นายอดุลย�  ไชยคำจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๘ อดุลย�  ไชยคำจันทร� 
๑๓ นายพงษ�ศิริ  ป;องปาน เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล พงษ�ศิริ  ป;องปาน 

ผู4ไม�มาประชุม  

ไม�มี 

ผู4เข4าร�วมประชุม 
ลำดับ ช่ือ – ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นายทรงศิลป<  หันประดิษฐ� นายกองค�การบริหารส�วนตำบล ทรงศิลป<  หันประดิษฐ� 
๒ นายคงเดช  แก>วเกิด รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล คงเดช  แก>วเกิด 
๓ นายประสงค�  ดิศเจริญ รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล ประสงค�  ดิศเจริญ 
๔ นายศักยมณี  ป?ญญาสิทธิ เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตำบล ศักยมณี  ป?ญญาสิทธิ 
๕ นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ� ผู>อำนวยการกองคลัง มัลลิกา  วรรณพันธ� 
๖ นายยุทธนา  ศรีอุดม ผู>อำนวยการกองช�าง ยุทธนา  ศรีอุดม 
๗ นางสาววรินรักษ�  จัดแจง ผู>อำนวยการกองการศึกษา วรินรักษ�  จัดแจง 
๘ นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหน>าฝ6ายบัญชี ควรเทียน  ทองขาว 
๙ นายประสาน  ชุมกลาง หัวหน>าฝ6ายก�อสร>าง ประสาน  ชุมกลาง 

๑๐ นางประภาสิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาสิริ  ผัดโกน 
๑๑ นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ปนัดดา  กาหวาย 
๑๒ นางสาวธนิดา  กออำไพ นิติกร ธนิดา  กออำไพ 
๑๓ นายณัฐวุฒิ  หวังผล นักจัดการงานท่ัวไป ณัฐวุฒิ  หวังผล 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพร>อมแล>ว เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล  

ให>สัญญาณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเข>าประชุม 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลกล�าวเปEดประชุมแล>วท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ๑.๑ เรื่องมติคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให>แต�งต้ัง 

นายสุทธิพงษ� จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปIนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปIนต>นไป 

๑.๒ เรื่องสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคไวรัส CORONA 2019 

สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคไวรัส CORONA 2019 หรอืโควิด ๑๙  
ยังถือว�าเปIนขาข้ึน ยอดผู>ติดเชื้อรายวันเกิน ๒๐,๐๐๐ คนต�อวันและยอดผู>ติดเชื้อ
สะสมใกล>จะถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนแล>ว ดังนั้นขอให>ทุกท�านระมัดระวังเปIนพิเศษ 

และปฏิบัติตามมาตรการต�าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ไม�ว�าจะเปIนการเว>น
ระยะห�างทางสังคม การสวมหน>ากากอนามัย การล>างมือบ�อยๆ อย�างเคร�งครัด 
ตลอดจนแนะนำพ่ีน>องประชาชนในพ้ืนท่ีให>ปฏิบัติด>วย ถ>าหากพวกเราร�วมแรงร�วม
ใจกันก็จะสามารถผ�านวิกฤติการณ�นี้ไปด>วยกัน  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ   ขอให>สมาชิกฯ ทุกท�านได>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ 

บริหารส�วนตำบลดงเย็นสมัยวิสามัญท่ี ๑ ประจำปW พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๔
เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ว�ามีสิ่งใดต>องแก>ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือไม�  
 ถ>าไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอแก>ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอะไร  

ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ระเบียบวาระที ๓......... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 

ประธานฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีกระทู>ถามจึงขอผ�านไประเบียบวาระต�อไปครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล4ว 

ประธาน    สำหรับวันนี้ไม�มีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท>องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล>ว 

จึงขอผ�านไประเบียบวาระต�อไปครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
    ๕.๑ ญัตติร�างข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕  
ด>วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลได>เสนอญัตติร�างข>อบังคับงบประมาณ        

รายจ�ายประจำปW พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให>สมาชิกฯ ทุกท�านช�วยกันพิจารณา 
รายละเอียดตามญัตติฯ ท่ีส�งให>สมาชิกฯ ทุกท�านแล>ว และขอเชิญท�านนายกฯ  
ชี้แจงญัตติดังกล�าวด>วย 

นายกฯ  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู>บริหารท>องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น จะได>เสนอ 

ร�างข>อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำปWต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู>บริหารท>องถ่ินองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
จึงขอชี้แจงให>ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได>ทราบถึงสถานการณ�คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต�อไปนี้ 

                              ๑. สถานะการคลัง 

       ๑.๑ งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ในปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค�กรปกครองส�วนท>องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๐,๒๒๑,๙๑๒.๖๔ บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๖๒,๑๔๖,๑๑๗.๐๐ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓,๔๙๓,๘๖๒.๘๗ บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว>แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได>เบิกจ�าย ไม�มี 

 ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว>โดยยังไม�ก�อหนี้ผูกพัน ไม�มี 

    ๑.๒ เงินกู>คงค>าง ไม�มี 

๒. การบริหารงบประมาณในป'งบประมาณ ๒๕๖๓ 

    ๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๔๑,๗๗๖,๓๘๕.๑๔ บาท ประกอบด>วย 

 หมวดภาษีอากร จำนวน ๗,๖๑๗.๕๔ บาท 

                                                          / หมวดค�าธรรมเนียม………. 
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หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๑๒๐,๕๕๐.๐๐ บาท 

หมวดรายได>จากทรัพย�สิน จำนวน ๑๒๔,๖๐๑.๐๑ บาท 

หมวดรายได>จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย� ไม�มี 

 หมวดรายได>เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๓๔,๓๐๐ บาท 

หมวดราบได>จากทุน ไม�มี 
    หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๘,๓๙๕,๗๗๖.๕๙ บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน ๒๒,๙๙๓,๕๔๐.๐๐ บาท 

        ๒,๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให>โดยระบุวัตถุประสงค� จำนวน  ๘๕๕๒๙.๐๐ บาท 

        ๒.๓ รายจ�ายจริง  จำนวน ๓๓,๙๑๙,๕๗๒.๖๒ บาท ประกอบด>วย 

    งบกลาง จำนวน ๑๐,๒๘๕,๑๙๑.๐๐ บาท 

    งบบุคลากร จำนวน ๑๐,๕๕๗,๓๒๐.๐๐ บาท 

    งบดำเนินงาน จำนวน ๘,๒๖๕,๙๖๒.๐๒ บาท 

    งบลงทุน จำนวน ๑,๐๓๖,๕๐๐ บาท 

    งบเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๗๗๔๕๙๘.๖๐ บาท 

    งบรายจ�ายอ่ืน ไม�มี 

       ๒.๔ รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให>โดยระบุวัตถุประสงค�  
จำนวน ๘๕,๕๒๙ บาท 

        ๒.๕ มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน>าท่ี  
จำนวน ๑,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

       ๒,๖ รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔,๘๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท 

       ๒.๗ รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินกู> ไม�มี 

ในส�วนของร�างข>อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำปWงบประมาณ พ. ศ. 
๒๕๖๕ นั้น ได>ประมาณการรายรับไว>ท้ังสิ้น ๔๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด>วย 

รายได>จัดเก็บเอง จำนนวน ๔๕๓,๐๐๐ บาท ดังนี ้
    หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๕,๗๐๐ บาท 

    หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๑๓,๗๐๐ บาท 

    หมวดรายได>จากทรัพย�สิน จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

    หมวดรายได>เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

    หมวดรายได>จากทุน ไม�มี 

รายได>ท่ีรัฐบาลเก็บแล>วจัดสรรให>องค�กรปกครองส�วนท>องถ่ิน จำนวน 
๑๙,๕๔๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

         
 

                                                               / หมวดเงิน.......... 
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    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน ๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๙,๕๔๗,๐๐๐ บาท 

รายได>ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให>องค�กรปกครองส�วนท>องถ่ิน จำนวน 
๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

    ประมาณการรายจ�ายไว>ท้ังสิ้น ๔๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด>วย 

    ด>านบริหารท่ัวไป 

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป จำนวน ๑๒,๙๖๓,๑๙๐ บาท 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 

    ด>านบริการชุมชนและสังคม 

        แผนงานการศึกษา จำนวน ๑๐,๕๕๙,๕๓๐ บาท 

        แผนงานสาธารณะสุข จำนวน ๙๐๙,๐๐๐ บาท 

        แผนงานสังคมสงเคราะห� จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

        แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑,๐๐๓,๑๐๐ บาท 

        แผนงานสร>างความเข>มแข็งของชุมชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน  
๒๗๐,๐๐๐ บาท 

ด>านการเศรษฐกิจ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖,๖๘๔,๗๘๐ บาท 

    แผนงานการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ด>านการดำเนินงานอ่ืน 

    แผนงานงบกลาง จำนวน ๑๒,๖๕๐,๔๐๐ บาท 

   รายละเอียดตามร�างข>อบัญญัติท่ีส�งให>สมาชิกฯ ทุกท�านแล>ว ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัย จะสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมในส�วนท่ีท�าน

นายกฯ แถลงไปแล>วหรือไม�ครับ เชิญท�านบุญมาฯ ครับ 

นายบุญมา  เยาวะศรี  ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
ผมนายบุญมา  เยาวะศรี สมาชิกฯ หมู�ท่ี ๕ ผมมีข>อสงสัยอยากจะสอบถาม ในข>อ 
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๖๒,๑๔๖,๑๑๗.๐๐ บาทนั้นทางองค�การบริหารส�วนตำบล
ดงเย็นของเรามีจำนวนเงินคงเหลือมากขนาดนั้นจริงหรือไม� ขอคำชี้แจงด>วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท�านนายกฯ ครับ 
 
 

                                                                                                                             
/ นายกฯ.......... 
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นายกฯ  ขอบคุณท�านประธานสภาฯ ในส�วนของเงินสะสม จำนวน 
๖๒,๑๔๖,๑๑๗.๐๐ บาทนั้น ผมได>สอบถามทางกองคลังแล>ว ยอด จำนวน 
๖๒,๑๔๖,๑๑๗.๐๐ บาทนั้น เปIนยอดทางระบบบัญชี ซ่ึงรวมเอามูลค�าของทรัพย�สิน 
ไม�ว�าจะเปIนครุภัณฑ� หรือท่ีดินสิ่งก�อสร>างคิดรวมเปIนเงินสะสมด>วย ส�วนตัวเงิน
สะสมท่ีสามารถใช>จ�ายได>จริงนั้นปรากฏอยู�ในรายงานเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใช>ได>
ท่ีส�งให>ท�านสมาชิกฯ ทุกท�านแล>วขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท�านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปรายหรือมีข>อสงสัย 

จะสอบถามอีกหรือไม�ครับ ช�วยกันพิจารณาครับ เชิญท�านสุนันท�ฯ ครับ 

นายสุนันท�  หัสดร  ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
ผมนายสุนันท�  หัสดร สมาชิกฯ หมู�ท่ี ๑ ผมมีข>อสงสัยอยากจะสอบถาม ในหน>า  

 ๘๘ ครับ เก่ียวกับวัสดุคอมพิวเตอร� ต้ังไว> ๗๐,๐๐๐ บาทดูในรายละเอียดแล>ว 

ผมสงสัยว�าเปIนค�าซ้ือวัสดุหรืออะไหล� หรือค�าซ�อมแซม ขอทราบรายละเอียด 

ด>วยครับ  
ประธานฯ  เชิญท�านนายกฯ ครับ 

นายกฯ  ขอบคุณท�านประธานสภาฯ ครับ สำหรับค�าวัสดุคอมพิวเตอร�ตั้งไว> 
๗๐,๐๐๐ บาท เปIนการต้ังจ�ายเพ่ือเปIนค�าซ้ือวัสดุนะครับ เช�น แผ�นดิสก� 

 หมึกพิมพ� โปรแกรมๆ เปIนต>น ส�วนค�าซ�อมแซมจะไปปรากฏอยู�ในค�าซ�อมแซม
ครุภัณฑ� ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท�านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปรายหรือมีข>อสงสัย 

จะสอบถามอีกหรือไม�ครับ ช�วยกันพิจารณาครับ เชิญท�านรุ�งนภาฯ ครับ 

นางรุ�งนภา  บูรณะพล  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น ดิฉัน
นางรุ�งนภา  บูรณะพล สมาชิกฯ หมู�ท่ี ๔ ดิฉันมีข>อสงสัยอยากจะสอบถาม ในส�วน
ของวัสดุงานบ>านงานครัว ต้ังไว> ๕๙,๑๕๐ บาท รายการถังขยะล>อลาก คือถังขยะท่ี
จัดซ้ือให>หมู�บ>านใช�หรือไม�คะ ช�วยชี้แจงรายละเอียดด>วยค�ะ 

ประธานฯ  เชิญท�านนายกฯ ครับ 

นายกฯ  ขอบคุณท�านประธานสภาฯ ครับ สำหรับค�าวัสดุงานบ>านงานครัวนั้นต้ังไว> 
๕๙,๑๕๐ บาทนั้นเพ่ือจ�ายเปIนค�าวัสดุงานบ>านงานครัว เช�น ไม>กวาด น้ำยาล>างจาน 
ถังขยะแบบล>อลาก ในส�วนของคำชี้แจงในหมวดค�าวัสดุนี้ชี้แจงไว>เพ่ือให>ครอบคลุม 
ให>เห็นว�าอะไรจัดอยู�ในวัสดุประเภทใด เช�น ถังขยะล>อลากถ>าจะซ้ือใช>ในสำนักงานก็
จะอยู�ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค�าวัสดุงานบ>านงานครัว แต�ถ>าจะซ้ือให>
หมู�บ>าน ชุมชน ก็จะไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค�าวัสดุงานบ>าน 

งานครัว ซ่ึงต้ังไว> ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 
                                                                                                         
                                                                                                         / ประธานสภา.......... 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท�านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปรายหรือมีข>อสงสัย 

จะสอบถามอีกหรือไม�ครับ เชิญท�านบุญมาฯ ครับ 

นายบุญมา  เยาวะศรี  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
ผมนายบุญมา  เยาวะศรี สมาชิกฯ หมู�ท่ี ๕ ผมมีข>อสงสัยอยากจะสอบถามครับ  
ในส�วนของงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ต้ังไว> ๑๙๙,๒๐๐ บาท 
งบประมาณส�วนนี้ไม�ทราบว�าต้ังไว>ใช>จ�ายในส�วนใด 

ประธานฯ  เชิญท�านนายกฯ ครับ 

นายกฯ  ขอบคุณท�านประธานสภาฯ ครับ สำหรับงานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน ต้ังไว> ๑๙๙,๒๐๐ บาท นั้นเปIนงบบุคลากรครับ เพ่ือจ�ายเปIนเงินเดือนของ
พนักงานส�วนตำบล ตำแหน�งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากำลังสามปW 
จริง ๆแล>วปWท่ีแล>วก็ได>ตั้งไว>นะครับเพียงแต� ยังไม�มีงานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน จึงไปต้ังในงานบริหารงานท่ัวไป ในปWนี้ได>มีการกำหนดแผนงานข้ึนใหม�ทำให>
ต>องต้ังในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท�านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปราย หรือมีข>อสงสัย 

จะสอบถามอีกหรือไม�ครับ  
ถ>าไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายอีก ผมขอมติท่ีประชุมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม�เห็นชอบ ไม�มี งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ เปMนอันว�าท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห�งร�างข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเปMนเอกฉันท� 
  ๕.๒ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข4อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข>องครับ 

เลขานุการสภาฯ  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น สำหรับ
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัตินั้น มีระเบียบท่ีเก่ียวข>อง ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข>อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา
ท>องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด>วย สมาชิกสภาท>องถ่ินมีจำนวนไม�
น>อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด>วย สมาชิกสภาท>องถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไม�ได>เปIนสมาชิกสภาท>องถ่ินมีจำนวนไม�น>อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

 
 

                                                      
                                                                                                                   / กรณี.......... 
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กรณีองค�การบริหารส�วนจังหวัดบุคคลท่ีไม�ได>เปIนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเปIนกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม�ได> 

ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู>เปIนหรือมิได>เปIนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให>สภาเทศบาลแต�งต้ังเปIน
กรรมการวิสามัญได>ไม�เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  

ข>อ ๑๐๕ ภายใต>บังคับข>อ ๑๐๓ และข>อ ๑๐๔ สภาท>องถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท>องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได>เปIนสมาชิกสภาท>องถ่ินเปIนคณะกรรมการสภา
ท>องถ่ินชุดต�าง ๆ ตามความจำเปIนแก�กิจการในหน>าท่ีของสภาท>องถ่ิน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท>องถ่ินเห็นสมควร 

ถ>ามีความจำเปIน คณะกรรมการแต�ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซ่ึงเปIนหน>าท่ีของคณะกรรมการสภาท>องถ่ิน  
แล>วเสนอรายงานต�อคณะกรรมการสภาท>องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข>อ  ๑๐๗ ภายใต>บังคับข>อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท>องถ่ิน  

ให>สมาชิกสภาท>องถ่ินหรือผู>บริหารท>องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท>องถ่ินหรือบุคคล 

ท่ีไม�ได>เปIนสมาชิกสภาท>องถ่ินแล>วแต�กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท>องถ่ินเปIนผู>เสนอ
ต>องมีสมาชิกสภาท>องถ่ินรับรองไม�น>อยกว�าสองคน ส�วนกรณีท่ีผู>บริหารท>องถ่ิน 

เปIนผู>เสนอไม�ต>องมีผู>รับรอง 

  การเสนอชื่อให>เสนอได>โดยไม�จำกัดจำนวน เว>นแต�ท่ีประชุมมีมติ 

เปIนอย�างอ่ืน และให>นำวิธีการเลือกตามข>อ ๑๒ มาใช>บังคับโดยอนุโลม 

  ข>อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท>องถ่ิน ให>นำความในข>อ ๘ มาใช>บังคับ
โดยอนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว�าด>วยองค�กรปกครองส�วนท>องถ่ินกำหนดให>สภา
ท>องถ่ินใดมีรองประธานสภาท>องถ่ินได>มากกว�าหนึ่งคน ให>เลือกรองประธานสภา
ท>องถ่ินคนท่ีหนึ่งก�อน แล>วจึงเลือกรองประธานสภาท>องถ่ินในลำดับถัดไปทีละคน
จนกว�าจะครบจำนวนท่ีพึงมี 

  ข>อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท>องถ่ิน ให>สมาชิกสภาท>องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท>องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นว�าสมควรให>เปIนผู>ดำรงตำแหน�ง
ประธานสภาท>องถ่ิน การเสนอนั้นต>องมีสมาชิกสภาท>องถ่ินรับรองไม�น>อยกว�า 

สองคน โดยให>สมาชิกสภาท>องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิรับรองได>เพียงครั้งเดียว  
ชื่อท่ีเสนอไม�จำกัดจำนวน และให>สมาชิกสภาท>องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล�านั้น 

 

                                                                                                                 / โดยวธิี.......... 



-๙- 
 

โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลชองผู>ท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล>ว 

ให>ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต�อท่ีประชุมสภาท>องถ่ิน ผู>ได>คะแนนสูงสุดเปIน
ผู>ได>รับเลือก ถ>ามีผู>ได>คะแนนสูงสุดเท�ากันหลายคนให>เลือกใหม�เฉพาะผู>ท่ีได>รับ
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช>วิธีเดิม ถ>าผลการเลือกใหม�ปรากฏว�ายังมีผู>ได>คะแนนสูงสุด
เท�ากันอีก ให>ใช>วิธีจับสลากเฉพาะผู>ได>คะแนนสูงสุดเท�ากัน วิธีการเสนอชื่อและ 

การรับรองตามวรรคหนึ่งให>นำความในข>อ ๓๙ มาใช>บังคับโดยอนุโลม ให>ประธาน 

ท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท>องถ่ินไม�น>อยกว�าสองคนช�วยตรวจนับคะแนน วิธีจับ
สลากตามวรรคหนึ่งให>ประธานท่ีประชุมดำเนินการให>ผู>ได>คะแนนสูงสุดตกลงกัน
เสียก�อน ว�าจะให>ผู>ใดจับสลากก�อนหลัง แล>วให>จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย�างเดียวกันตามจำนวนเท�ากับจำนวนผู>ได>รับคะแนนสูงสุดเท�ากัน โดยเขียน
ข>อความว�า “ได>รับเลือกเปIนประธานสภาท>องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข>อความว�า “ไม�ได>รับเลือกเปIนประธานสภาท>องถ่ิน” 

  ข>อ ๓๙ การเสนอญัตติด>วยวาจานั้น ให>นำความในข>อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช>
บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช�นว�านี้ ให>กระทำโดยยกมือข้ึนพ>นศรีษะ 

 จากท่ีกล�าวมาท้ังหมดสรุปได> ดังนี้ 
(๑) มีคณะกรรมการฯ ได>ไม�น>อยกว�าสามแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

(๒) เสนอชื่อได>จากสมาชิกเท�านั้น 

(๓) นายกฯ เสนอไม�ต>องมีผู>รับรอง 

(๔) สมาชิกฯ เสนอให>มีผู>รับรองสองคน 

(๕) สมาชิกฯ หนึ่งคนรับรองได>ครั้งเดียว 

(๖) ให>เลือกกรรมการทีละคนจนกว�าจะครบจำนวน 

(๗) วิธีเลือกใช>วิธีเดียวกันกับเลือกประธานสภา 

นำเรียนท่ีประชุมเพียงเท�านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอให>เพ่ือนสมาชิกฯ เสนอจำนวนกรรมการท่ีจะแต�งต้ังเปIนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข>อบัญญัติครับ 

  เชิญท�านบุญมาฯ ครับ 

นายบุญมา เยาวะศรี  ผมเสนอห>าคนเท�ากับปWท่ีผ�านมาครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านอ่ืนเสนอเปIนอย�างอ่ืนหรือไม�ครับ ถ>าไม�มีสมาชิกฯ ท�านใด
เสนอเปIนอย�างอ่ืน เปIนอันว�าคณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติมีจำนวนห>าคน 

 เชิญสมาชิกฯ ทุกท�านเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท่ีสมควรเปIนคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข>อบัญญัติคนท่ีหนึ่งครับ เชิญท�านรุ�งนภาฯ ครับ 

 
 

                                                                                                            / นางรุ�งนภา......... 



-๑๐- 
 

นางรุ�งนภา  บูรณะพล  ดิฉันขอเสนอท�านสุนันท� หัสดร ขอผู>รับรองด>วยค�ะ 

นายมานิต  เมฆศรี  รับรองครับ 

นางหนูพิน  นามดี  รับรองค�ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ>าไม�มี
สมาชิกฯ ท�านใดเสนอผู>ใดอีก เปMนอันว�าท�านสุนันท�  หัสดร เปMนคณะกรรมการ 

แปรญัตติร�างข4อบัญญัติคนท่ีหนึ่งครับ 

  เชิญสมาชิกฯ ทุกท�านเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท่ีสมควรเปIนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข>อบัญญัติคนท่ีสองครับ เชิญท�านบุญมาฯ ครับ 

นายบุญมา  เยาวะศรี  ผมขอเสนอท�านขวัญเมือง  ป6าจันทร� ขอผู>รับรองด>วยครับ 

นางวาสนา  แสนโชติ  รับรองค�ะ 

นายอุทัย  จันทวิลัย  รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ>าไม�มี

สมาชิกฯ ท�านใดเสนอผู>ใดอีก เปMนอันว�าท�านขวัญเมือง  ปRาจันทร� เปMน
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข4อบัญญัติคนท่ีสองครับ 

  เชิญสมาชิกฯ ทุกท�านเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท่ีสมควรเปIนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข>อบัญญัติคนท่ีสามครับ เชิญท�านสุนันท�ฯ ครับ 

นายสุนันท�  หัสดร  ผมขอเสนอท�านรุ�งนภา  บูรณะพล ขอผู>รับรองด>วยครับ 

นายบุญมา  เยาวะศรี  รับรองครับ 

นายสุพัฒน�  พรมเมฆ  รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ>าไม�มี
สมาชิกฯ ท�านใดเสนอผู>ใดอีก เปMนอันว�าท�านรุ�งนภา  บูรณะพล  

เปMนคณะกรรมการแปรญัตติร�างข4อบัญญัติคนท่ีสามครับ 

  เชิญสมาชิกฯ ทุกท�านเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท่ีสมควรเปIนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข>อบัญญัติคนท่ีสี่ครับ เชิญท�านสุพัฒน�ฯ ครับ 

นายสุพัฒน�  พรมเมฆ  ผมขอเสนอท�านอดุลย�  ไชยคำจันทร� ขอผู>รับรองด>วยครับ 

นายโสวัฒน�  ปRาจันทร�  รับรองครับ 

นายขวัญเมือง  ปRาจันทร�  รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ>าไม�มี
สมาชิกฯ ท�านใดเสนอผู>ใดอีก เปMนอันว�าท�านอดุลย�  ไชยคำจันทร�  
เปMนคณะกรรมการแปรญัตติร�างข4อบัญญัติคนท่ีส่ีครับ 

  เชิญสมาชิกฯ ทุกท�านเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท่ีสมควรเปIนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข>อบัญญัติคนท่ีห>าครับ เชิญท�านบุญมาฯ ครับ 

 

                                                                                                           / นายบุญมา.......... 



-๑๑- 
 

นายบุญมา เยาวะศรี  ผมขอเสนอท�านหนูพิน นามดี ขอผู>รับรองด>วยครับ 

นายอดุลย�  ไชยคำจันทร�  รับรองครับ 

นางรุ�งนภา  บูรณะพล  รับรองค�ะ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านใดเสนอเพ่ือนสมาชิกฯ ท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ>าไม�มี

สมาชิกฯ ท�านใดเสนอผู>ใดอีก เปMนอันว�าท�านหนูพิน  นามดี เปMนคณะกรรมการ 

แปรญัตติร�างข4อบัญญัติคนท่ีห4าครับ 

  เปIนอันว�าได>คณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติครบห>าท�านนะครับ 

๕.๓ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข>องครับ 

เลขานุการสภาฯ  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  
สำหรับการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินั้น มีระเบียบท่ีเก่ียวข>อง ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข>อ ๔๕ ญัตติร�างข>อบัญญัติ 
ท่ีประชุมสภาท>องถ่ินต>องพิจารณาเปIนสามวาระ แต�ท่ีประชุมสภาท>องถ่ินจะอนุมัติ
ให>พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได> ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู>บริหาร
ท>องถ่ินหรือสมาชิกสภาท>องถ่ินจำนวนไม�น>อยกว�าหนึ่งในสามของจำนวนผู>ท่ีอยู�ใน 

ท่ีประชุมจะเปIนผู>เสนอก็ได> เม่ือท่ีประชุมสภาท>องถ่ินอนุมัติให>พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล>ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให>ท่ีประชุมสภาท>องถ่ินเปIนกรรมการ 

แปรญัตติเต็มสภา โดยให>ประธานท่ีประชุมเปIนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร�างข>อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได> และใน
การพิจารณาวาระท่ีสองให>กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว>ไม�น>อยกว�ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต�สภาท>องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข>อบัญญัติงบประมาณนั้น  

จึงนำเรียนท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ   ขอให>ท่ีประชุมช�วยกันพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  
ตามท่ีเลขาสภาฯ ชี้แจงท่ีประชุมด>วยครับ 

นายบุญมา  เยาวะศรี  ผมเสนอให>เสนอคำแปรญัตติในวันท่ี ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมสี่วัน สามสิบสองชั่วโมง สถานี่รับคำแปรญัตติ 

ห>องกิจการสภา 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท�านอ่ืนเสนอเปIนอย�างอ่ืนหรือไม�ครับ ถ>าไม�มีสมาชิกฯ ท�านใด

เสนอเปIนอย�างอ่ืน เปIนอันว�ากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี ๒๓ – ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ห>องกิจการสภาองค�การบริหาร 

ส�วนตำบลดงเย็น .ขอให>คณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติปฏิบัติตามมติ 

ท่ีประชุมนะครับ 

                                                                                                     / ๕.๔ การประชุม.......... 



-๑๒- 
 

๕.๔ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข4อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข>องครับ 

เลขานุการสภาฯ  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น สำหรับ
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัตินั้น มีระเบียบท่ีเก่ียวข>อง ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข>อ ๑๐๙ การนัดประชุม 

และเปEดประชุมคณะกรรมการสภาท>องถ่ินครั้งแรกให>เปIนหน>าท่ีของเลขานุการ 

สภาท>องถ่ิน 

  ให>คณะกรรมการสภาท>องถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ 

และเลขานุการจากกรรมการสภาท>องถ่ินคณะนั้นๆ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท>องถ่ินต>องมีกรรมการมาประชุมไม�น>อย
กว�าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปIนองค�ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท>องถ่ินให>ถือเสียงข>างมาก กรณีมีคะแนนเสียง
เท�ากันให>ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

  จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติ หลังจากปEดประชุม
ในวันนี้เลยครับ 

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร�างข>อบัญญัติทุกท�านรับทราบนะครับ 

๕.๖ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ  ขอนัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็นสมัยสามัญสมัยท่ี ๓ 

ประจำปW พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ไม�มี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ถ>าไม�มีผู>ใดเสนอเปIนอย�างอ่ืนอีก ผมขอปEดประชุม 
ปUดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  
 
                   พงษ�ศิริ  ป;องปาน  ผู>จดรายงานการประชุม 
           (นายพงษ�ศิริ    ป;องปาน) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 
 
 



-๑๓- 
 

                        สุนันท�  หัสดร    ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุนันท�    หัสดร) 

ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                 ขวัญเมือง  ป6าจันทร�  ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
(นายขวัญเมือง    ป6าจันทร�) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

               สุพัฒน�  พรมเมฆ  ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุพัฒน�    พรมเมฆ) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                        ชนะจิตต�  ถวิลเครือ  ผู>รับรองรายงานการประชุม 
(นายชนะจิตต�    ถวิลเครือ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 


