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                                                                        (ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

สมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 25๖4 

ครั้งที่ 2 

วันที่  15  เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖4 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

ผู้มำประชุม 

ล ำดับ

ที ่
ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธำนสภำฯ เสน่ห์ อ่องสันเทียะ  

2 นำยชุม ธงสันเทียะ รองประธำนสภำฯ ชุม ธงสันเทียะ  

3 นำยส ำรำญ พินิจ เลขำนุกำรสภำฯ ส ำรำญ พินิจ  

4 นำยชิด                              อยู่พันดุง ส.อบต.หมูท่ี่ 1 ชิด                 อยู่พันดุง  

5 นำยจรัส ดำขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 2 จรัส ดำขุนทด  

6 นำยง้ิว ดขีุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 2 ง้ิว ดขีุนทด  

7 นำยประวทิย์ สระขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 3 ประวทิย์ สระขุนทด  

8 นำยประมวล เดอืยขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 3 ประมวล เดอืยขุนทด  

9 นำยประจวบ ดษิฐกำร ส.อบต.หมูท่ี่ 4 ประจวบ ดษิฐกำร  

10 นำยบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมูท่ี่ 4 บุญม ี เทียงจันทึก  

11 นำยชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมูท่ี่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

ผู้เขำ้ร่วมประชุม 

ล ำดับ

ที ่
ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ ์ นำยก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ ์  

2 นำยคฑำวุธ ไกรฤกษ ์ รองนำยก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ ์  

3 นำยประมูล ดำนขุนทด รองนำยก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  

4 นำยสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขำนุกำรฯ สมศักดิ ์ ดงสันเทียะ  

5 นำงสำววนดิำ ถีสูงเนนิ รองปลัด อบต. วนดิำ ถีสูงเนนิ  

6 นำงฉันทนำ พระเดชพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  

7 นำยปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปัณณทัต นอขุนทด  

8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหนำ้ส ำนักงำนปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  

9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ ์ นักพัฒนำชุมชน รุ่งกำนต ์ ไกรฤกษ ์  

10 น.ส.วัชรำภรณ ์ เช้ือขุนทด จนท.บริหำรงำนทั่วไป วัชรำภรณ ์ เช้ือขุนทด  

11 น.ส.อัญชลนิทร ์ ปัญจะศรี นักวชิำกำรพัสดุ อัญชลนิทร์ ปัญจะศรี  

12 นำงสำวปรินดำ ดกิขุนทด บุคลำกร ปรินดำ ดกิขุนทด  

13 นำยประดิษฐ์  สำรจันทร ์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ ์ สำรจันทร ์  

๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด จนท.วิเครำะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  

๑๕ นำงสำวอุษำ นนท์ขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร อุษำ นนท์ขุนทด  
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16 นำงสุดำรัตน์  พึ่งสูงเนนิ นักจัดเก็บรำยได้ฯ สุดำรัตน์ พึ่งสูงเนนิ  

17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด ลูกจ้ำงประจ ำ ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  

18 นำงนุชลีย์   นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลย์ี   นุขุนทด  

19 นำงแตงอ่อน อินทำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ์  

20 นำงสมสอน ยศสันเทียะ ผู้ดูแลเด็ก สมสอน ยศสันเทียะ  

 

เปิดประชุม  ๐๙.30 น. 

นำยส ำรำญ  พินิจ      บัดน้ี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก มำประชุมพร้อมกัน 

(เลขำนุกำรสภำฯ)   จ ำนวน 10  คนถอืว่ำครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เปิดประชุมเพื่อพิจำรณำ

ตำมระเบียบวำระต่อไป ขอเรียนเชิญ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ   เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้วผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(ประธำนสภำฯ)  สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 25๖4 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยขอ้บังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    -  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.  

๒๕๖4  เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 25๖4 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

(ประธำนสภำฯ)   ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม  25๖3 หรือไม่ครับ ขอเชิญครบั 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ผมขอมตทิี่ประชุมครับ  

(ประธำนสภำฯ)  

มตทิี่ประชุมสภำฯ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.  

๒๕๖4  เมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์ ๒๕๖4   

รับรอง   ๙      เสยีง 

ไม่รับรอง -       เสียง 

งดออกเสยีง ๑       เสยีง (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ก่อนที่จะเขำ่สูร่ะเบียบวำระ ตอ่ไป ขณะน้ีเวลำ  ๑๐.๓๐ น. ผมขอพักกำร 

(ประธำนสภำฯ) ประชุมเป็นเวลำ ๓๐ นำที ตัง้แต่เวลำ  ๑๐.๓๐ –  ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำ

ในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๑.๐๐ น. 

   

------------------ พักเวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.-------------------- 

 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะน้ีเวลำ  ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกทุก 

(ประธำนสภำฯ)   ท่ำนเข้ำห้องประชุมเพื่อพิจำรณำในระเบียบวำระที่ 3 ตอ่ไป  
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา 

๑. พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้จำ่ยเงินทุน 

(ประธำนสภำฯ) ส ำรองเงินสะสมต่อที่ประชุม  

นำยส ำรำญ  พินิจ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยวำ่ด้วยกำรรับเงินจำ่ยเงิน กำรฝำกและกำรตรวจเงิน  
(ปลัด อบต.ด่ำนนนอก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘  และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561  หมวด ๘  

ข้อ ๘๗ ทุกสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแล้ว 

ใหก้ันยอดเงินสะสมประจ ำปีไวร้้อยละสิบหำ้ของทุกป ีเพื่อเป็นทุนส ำรองเงินสะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จำ่ยเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้ำของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลำคมของ

ปีงบประมำณนั้น ใหข้อควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้วำ่รำชกำรจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้ำ

ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น หำกมีควำมจ ำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจน ำ

เงินทุนส ำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ

อนุมัติจำกสภำท้องถิ่น” 

ข้อ 88 กิจกำรใดท่ีมีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีอนุญำตให้จ่ำยได้แล้ว แต่ระยะสำมเดือน

แรกของปีงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ไม่เพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำม

งบประมำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจน ำเงินสะสมทดรองจ่ำยไปพลำงก่อนได้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกำรจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลระบุ

วัตถุประสงค์ให้ไปด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ียกเวน้งบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หำกมีควำม

จ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยไปพลำง

ก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมำณดังกล่ำวแล้วใหบั้นทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตำมวิธกีำรท่ี

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจกำรพำณิชย์ หำกมีควำมจ ำเป็นกิจกำร

พำณิชย์อำจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ำย 

เพื่อบริหำรกิจกำรก่อนได้ โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงิน

ยืมเงินสะสมเมื่อสิน้ปีงบประมำณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบ ำนำญรำยใหม่หรือผู้รับบ ำนำญท่ีย้ำย

ภูมิล ำเนำและประสงค์จะโอนกำรรับเงินบ ำนำญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท

เดียวกันในท้องท่ีท่ีย้ำยไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใหม่อำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยใหก้ับผู้รับ ำนำญนั้นได้ โดยอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น และ

เมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมท่ียืมตำมวิธีกำรท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นก ำหนด” 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จำ่ยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น 

ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ีจัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ 
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ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม

ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกวำ่สำมเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนัน้ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ี

มี สำธำรณภัยเกิดขึน้ 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำร ก่อ

หนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ท่ี

ก ำหนดใหก้ำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ท้ังนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงิน

สะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพใน

ระยะยำว ” 

“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือกระทรวงมหำดไทย และ

จ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้อง

ด้วยเงื่อนไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย  อำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงิน

สะสม หรือ เงิน ทุ นส ำรอ ง เงิน สะสม ได้  โด ยควำม เห็ น ชอบของรั ฐม นตรี ว่ ำก ำร

กระทรวงมหำดไทย” 

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ขอ้มูล เงินทุนส ำรองเงินสะสม ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 

- เงินทุนส ำรองเงินสะสม เป็นเงิน 14,491,203.05 บำท 

- เงินทุนส ำรองเงินสะสม ร้อยละ 15 ของ งปม. สภำท้องถิ่น เห็นชอบ ผวจ.

อนุมัต ิขอ้ 87 (1) เป็นเงนิ 4,374,000.00 บำท 

- คงเหลอืเงินทุนส ำรองเงินสะสมที่เกินกว่ำร้อยละ 15   

เป็นเงนิ 10,117,203.05 บำท 

         -   คงเหลอืเงินทุนส ำรองเงินสะสมที่น ำไปใช้จำ่ยได้ สภำอนุมัต ิขอ้ 87  

     เป็นเงนิ 10,117,203.05 บำท 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ดำ่นนอก ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม 

(ประธำนสภำฯ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ดังตอ่ไปนี้ 

นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำฯ  ที่เคำรพทุกท่ำน  ผมขอช้ีแจงรำยละเอียด 

(นำยก อบต.ดำ่นนอก)  โครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ดังตอ่ไปนี้ 

1. โครงการขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ละเลิงยายเมือง บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4  

จ ำนวน 340,000 บำท ขุดสระน้ ำ พืน้ที่ขุดดนิรวม (ปำกบน) 5,090 ตำรำงเมตร 

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุด 8,846 ลูกบำศก์เมตร 

พร้อมติดต้ังป้ำโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน

นอกก ำหนด  
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ       ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ดำ่นนอก ได้ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม  

(ประธำนสภำฯ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) แลว้นัน้ เพื่อให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัต ิมี

สมำชิกทำ่นใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก

มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ โครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ ๑) หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุมสภำฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติ โครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

(ครั้งที่ 1) ดังนี ้

- เห็นชอบ 9  เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสยีง 

- งดออกเสยีง 1 เสยีง (ประธำนสภำฯ)   

2. โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4  

จ ำนวน 380,000 บำท ผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร 

ยำว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  พร้อมตดิต้ังป้ำโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  ตำม

แบบองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกก ำหนด  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ       ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ดำ่นนอก ได้ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม  

(ประธำนสภำฯ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) แลว้นัน้ เพื่อให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัต ิมี

สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก

มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบโครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ ๑) หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุมสภำฯ มีมติเห็นชอบอนุมัต ิโครงกำรใช้ทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

(ครั้งที่ 1) ดังนี้ 

- เห็นชอบ 9  เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสยีง 

- งดออกเสยีง 1 เสยีง (ประธำนสภำฯ)  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ   

    ไม่มี  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ 

(ประธำนสภำฯ) 

ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะน้ีเวลำ  ๑3.15 น. ผมขอเชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนพักรับประทำนอำหำร 

(ประธำนสภำฯ) กลำงวัน    

    ผมขอปิดกำรประชุม ครับ 

ปิดประชุม    เวลำ    ๑3.20 น. 

 
 

           (ลงช่ือ)     ส ำรำญ  พินิจ      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                  (นำยส ำรำญ  พินิจ) 

                 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 
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- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทกึรายงานการประชุมสภาฯ  เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 

 

  (ลงช่ือ)    ง้ิว  ดขีุนทด      (ลงช่ือ)     จรัส ดำขุนทด                 (ลงช่ือ)    บุญมี  เทียงจันทึก 

            (นำยง้ิว  ดขีุนทด)      (นำยจรัส ดำขุนทด )                   ( นำยบุญมี  เที่ยงจันทึก)                 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร

ประชุม 

 

 

 (ลงช่ือ)    เสน่ห์  อ่องสันเทียะ 

          (นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 
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ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 2  วันจันทรท์ี่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 
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