
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

สมัยประชุมสำมัญ   สมัยที่   ๒   ประจ ำปี 25๖2 
ครั้งที ่ 1 

วันที่  ๒3  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 25๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 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.หมู่ที่ 1 ชิด                 อยู่พันดุง  
5 นำยจรัส ดำขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 จรัส ดำขุนทด  
6 นำยงิ้ว ดีขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 งิ้ว ดีขุนทด  
7 นำยประวิทย์ สระขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประวิทย์ สระขุนทด  
8 นำยประมวล เดือยขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประมวล เดือยขุนทด  
9 นำยประจวบ ดิษฐกำร ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประจวบ ดิษฐกำร  

10 นำยบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญมี เทียงจันทึก  
11 นำยชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นำยก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ์  
2 นำยคฑำวุธ ไกรฤกษ์ รองนำยก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ์  
3 นำยประมูล ดำนขุนทด รองนำยก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  
4 นำยสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขำนุกำรฯ สมศักดิ์ ดงสันเทียะ  
5 นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน รองปลัด อบต. วนิดำ ถีสูงเนิน  
6 นำงฉันทนำ พระเดชพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  
7 นำยปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปัณณทัต นอขุนทด  
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์ นักพัฒนำชุมชน รุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์  

10 น.ส.วชัรำภรณ ์ เชื้อขุนทด จนท.บริหำรงำนทั่วไป วัชรำภรณ ์ เชื้อขุนทด  
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชำกำรพัสดุ อัญชลินทร์ ปัญจะศรี  
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด บุคลำกร ปรินดำ ดิกขุนทด  
13 นำยประดิษฐ์  สำรจันทร์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ์ สำรจันทร์  
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด จนท.วิเครำะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  
๑๕ นำงสำวอุษำ นนท์ขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร อุษำ นนท์ขุนทด  
16 นำงสุดำรัตน์  พ่ึงสูงเนิน นักจัดเก็บรำยได้ฯ สุดำรัตน์ พ่ึงสูงเนิน  
17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด ลูกจ้ำงประจ ำ ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  
18 นำงนุชลีย์   นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลีย์   นุขุนทด  
19 นำงแตงอ่อน อินทำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ์  
20 นำงสมสอน ยศสันเทียะ ผู้ดูแลเด็ก สมสอน ยศสันเทียะ  
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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 
นำยส ำรำญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก    ได้มำลงชื่อและเข้ำนั่งในที่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ประชุมทั้ง  ๑๐  ท่ำน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกอ่ำนประกำศก ำหนดสมัยประชุมและประกำศเรียก
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ แล้วกล่ำวเปิดประชุมสภำ ฯ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
ประธำนสภำ ฯ   ครั้งที่  1  ครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตำมท่ีได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ ประจ ำปี 2562 ไว้ในครำวประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์  2562 โดยได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2562 
มีก ำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 30  เมษำยน  2562 
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕4 จึงเรียกประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕62 ระหว่ำง
วันที่ 16 – 30 เมษำยน 2562   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  ๑  
ประจ าปี ๒๕๖2  เม่ือวันที่ 12  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ             ขอให้  สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน  ได้พิจำรณำบันทึกกำรประชุมสภำ  อบต.                          
ประธำนสภำฯ  ด่ำนนอก  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑2 เมื่อ
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2  ตำมบันทึกรำยงำนกำรประชุมเอกสำรที่ได้แจกให้ทรำบ  
และขอมติที่ประชุมในกำรรับรอง 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ           มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรสมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖2   
(ประธำนสภำ อบต.)           เมื่อวันที่  12  กุมภำพันธ์   25๖2  ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม            เห็นชอบ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ด่ำนนอก สมัยสำมัญ   
                                         สำมัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี  ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2   

                                         ดังนี ้
เห็นชอบ  9  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ  ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักกำรประชุมเป็น ๓๐ นำที ตั้งแต่เวลำ  
ประธำนสภำฯ      ๑๐.๐๐ – ๑0.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลำ ๑0.๓๐ น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพัก 
  ********************** พักตั้งแต่เวลำ ๑0.๐๐ – ๑0.๓๐ น.********************* 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
      เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562  
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.) และ ได้ชี้แจงกำรเพ่ิมเติมร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ครั้งที่ 

3/2562 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ส ำหรับกำร 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ประชุมในวันนี้เป็นกำรเพ่ิมเติมร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) 

ครั้งที่ 3/2562  จ ำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 3,560,000 บำท ส ำหรับ
รำยละเอียด ผมจะให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป
ครับ 

น.ส.รุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด  ดิฉันขอน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทรำบดังนี้คะ 
(นักวิเครำะห์ฯ)   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ 
การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส ำหรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่น 
เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบก่อน ในกรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นประกำศใช้ 
“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงกำร พระรำชด ำริ รัฐพิธีนโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย ให้
เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำหรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชน
ทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” 
ส าหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกที่เพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ครั้งที่ 3/2562  รายละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคะ 
จ ำนวนโครงกำรเพ่ิมเติม ทั้งสิ้น  14 โครงกำร  
ปี 2562 เพ่ิม  12 โครงกำร งบประมำณ 2,930,000 บำท 
ปี 2563 เพ่ิม   2   โครงกำร งบประมำณ   630,000 บำท 
รวม  14 โครงกำร  งบประมำณ 3,560,000 บำท 
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นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อซักถำมเกี่ยวกับร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(ประธำนสภำฯ) (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2562หรือไม่  

ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
      ท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2562 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

3/2562 ด้วยคะแนนเสียง 
    -     เห็นชอบ   9   เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   -    ไม่มี 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธำนสภำ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 10.30 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 30 นำที ตั้งแต่เวลำ 10.30–11.00 น. 
(ประธำนสภำฯ) ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ  

11.00 น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักครับ 
- *********************10.30 – 11.00 น.************************ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 11.00 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไปครับ 
    3.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
      เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562  
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.) และ ได้ชี้แจงกำรเปลี่ยนแปลงร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้งที่ 

3/2562 ครับ 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ส ำหรับ 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  

จ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ 3,441,000 บำท ส ำหรับรำยละเอียด ผมจะให้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไปครับ 

น.ส.รุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด  ดิฉันขอน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทรำบดังนี้คะ 
(นักวิเครำะห์ฯ)   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ 
การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้
เป็นอ ำนำจ ของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอร่ำง แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนำ ท้องถิ่นตำม
วรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำร 
ประกำศใช้ พร้อม ทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้” 
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 “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงกำร พระรำชด ำริ รัฐพิธีนโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย ให้
เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำ หรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชน
ทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” 
ส าหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ร่างแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562  รายละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วค่ะ 
จ ำนวนโครงกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น   6  โครงกำร  
ปี 2562 เพ่ิม  5 โครงกำร งบประมำณ     2,241,000   บำท 
ปี 2563 เพ่ิม   1   โครงกำร งบประมำณ  1,2000,000 บำท 
รวม  6  โครงกำร  งบประมำณ  3,441,000 บำท 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อซักถำมเกี่ยวกับร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
(ประธำนสภำฯ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 หรือไม่ ถ้ำไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 ท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
3/2562  ด้วยคะแนนเสียง 

    -     เห็นชอบ    9  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -    ไม่มี 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธำนสภำ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลำ 12.00 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 12.00–13.00 น. 
(ประธำนสภำฯ)   ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ  

13.00 น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักรับประทำนอำหำรครับ 
*********************12.00 – 13.00 น.************************ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 13.00 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ  
(ประธำนสภำฯ)    
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ช่วยกันเฝ้ำระวังเก่ียวกับกำรลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล 
(นำยก อบต.)   สงกรำนต์ที่ผ่ำนมำนะครับ และอีกเรื่องอยำกฝำกเกี่ยวกับเรื่องน้ ำ ขอให้ช่วยกัน 

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนช่วยกันประหยัดน้ ำเพ่ือไม่ให้บ้ำนเรำเกิดปัญหำขำด
แคลนน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคครับ 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ  
(ประธำนสภำฯ) ถ้ำไม่มี ผมขอนัดประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00น. ณ.ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนนอก ครับ  ผมขอปิดกำรประชุม ครับ 

ปิดประชุม      เวลำ   13.3๐  น. 
 

 
              (ลงชื่อ)   ส ำรำญ พินิจ      จดรำยงำนกำรประชุม 

                                   (นำยส ำรำญ   พินิจ) 
                     เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ)  งิ้ว  ดีขุนทด      (ลงชื่อ)   จรัส  ดำขุนทด  (ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก 
          (นำยงิ้ว  ดีขุนทด)      (นำยจรัส ดำขุนทด )                 ( นำยบุญมี  เที่ยงจันทึก)                     
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
 
(ลงชื่อ)     เสน่ห์  อ่องสันเทียะ  
          (นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

 
          

 


