(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖3
ครั้งที่ ๒
วันที่ 14 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖3
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยเสน่ห์
อ่องสันเทียะ
2 นำยชุม
ธงสันเทียะ
3 นำยสำรำญ
พินิจ
4 นำยชิด
อยู่พันดุง
5 นำยจรัส
ดำขุนทด
6 นำยงิ้ว
ดีขุนทด
7 นำยประวิทย์
สระขุนทด
8 นำยประมวล
เดือยขุนทด
9 นำยประจวบ
ดิษฐกำร
10 นำยบุญมี
เทียงจันทึก
11 นำยชุนห์
เจริญ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยสมพงษ์
ไกรฤกษ์
2 นำยคฑำวุธ
ไกรฤกษ์
3 นำยประมูล
ดำนขุนทด
4 นำยสมศักดิ์
ดงสันเทียะ
5 นำงสำววนิดำ
ถีสูงเนิน
6 นำงฉันทนำ
พระเดชพงษ์
7 นำยปัณณทัต
นอขุนทด
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์
10 น.ส.วัชรำภรณ์
เชื้อขุนทด
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด
13 นำยประดิษฐ์
สำรจันทร์
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
๑๕ นำงสำวอุษำ
นนท์ขุนทด
16 นำงสุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
ปรำณีตพลกรัง
17 น.ส.จันทร์จิรำ
18 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด
19 นำงนุชลีย์
นุขุนทด
20 นำงแตงอ่อน
อินทำพันธ์

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลำยมือชื่อ
เสน่ห์
อ่องสันเทียะ
ชุม
ธงสันเทียะ
สำรำญ
พินิจ
ชิด
อยู่พันดุง
จรัส
ดำขุนทด
งิ้ว
ดีขุนทด
ประวิทย์
สระขุนทด
ประมวล
เดือยขุนทด
ประจวบ
ดิษฐกำร
บุญมี
เทียงจันทึก
ชุนห์
เจริญ

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักงำนปลัด
นักพัฒนำชุมชน
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ
นักทรัพยำกรบุคคล
นักป้องกันฯ
นักวิเครำะห์ฯ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
นักจัดเก็บรำยได้ฯ
นักวิชำกำรเงินฯ
ลูกจ้ำงประจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ลำยมือชื่อ
สมพงษ์
ไกรฤกษ์
คฑำวุธ
ไกรฤกษ์
ประมูล
ดำนขุนทด
สมศักดิ์
ดงสันเทียะ
วนิดำ
ถีสูงเนิน
ฉันทนำ
พระเดชพงษ์
ปัณณทัต
นอขุนทด
กนกลักษณ์ แดดขุนทด
รุ่งกำนต์
ไกรฤกษ์
วัชรำภรณ์ เชื้อขุนทด
อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
ปรินดำ
ดิกขุนทด
ประดิษฐ์
สำรจันทร์
รุ่งทิพย์
พิมพ์ขุนทด
อุษำ
นนท์ขุนทด
สุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน

หมำยเหตุ

ประอรรัตน์
นุชลีย์
แตงอ่อน

ดำงขุนทด
นุขุนทด
อินทำพันธ์

-2เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
นำยสำรำญ พินิจ
เลขำนุกำรสภำฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธำนสภำ ฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ ๓
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยสำรำญ พินิจ
(ปลัด อบต.ด่ำนนนอก)

บัดนี้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้มำลงชื่อและเข้ำนั่งในที่
ประชุมทั้ง ๑๐ ท่ำน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกอ่ำนประกำศกำหนดสมัยประชุมและประกำศเรียก
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ แล้วกล่ำวเปิดประชุมสภำ ฯ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ครับ
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
-ไม่มีเรื่องที่เสนอเพือ่ พิจารณา
๓.1 ญัตติเสนอเพือ่ ขออนุมัตกิ ารใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2
ขอเชิญ ท่ำนปลัด อบต ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม
และ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสมคงเหลือขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ต่อไปครับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำด้วยกำรรับเงินจ่ำยเงิน กำรฝำก
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด ๘ ข้อ ๘๗
ทุกสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแล้ว
ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้ำของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้ำของเงินสะสม ณ วันที่ 1
ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น ให้ขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น หำกมีควำมจำเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไข
ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น”
“ข้อ 88 กิจกำรใดที่มีงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีอนุญำตให้จ่ำยได้แล้ว แต่ระยะ
สำมเดือนแรกของปีงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินกำรตำมงบประมำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจนำเงินสะสมทดรองจ่ำย
ไปพลำงก่อนได้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกำรจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบำล
ระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน
หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ำยไปพลำงก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมำณดังกล่ำวแล้วให้บันทึกบัญชีส่ง
ใช้เงินสะสมที่ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจกำรพำณิชย์ หำกมีควำมจำเป็น
กิจกำรพำณิชย์อำจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ำย

-3เพื่อบริหำรกิจกำรก่อนได้ โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นและให้ส่ง
ชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนำญรำยใหม่หรือผู้รับบำนำญ
ที่ย้ำยภูมิลำเนำและประสงค์จะโอนกำรรับเงินบำนำญไปรับในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ำยไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยให้กับผู้รับำนำญนั้นได้
โดยอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่
ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด”
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและ
กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีที่มี สำธำรณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว ”
“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำร
โดยมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงือ่ นไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจ
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนสำรอง
เงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย”
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรำยจ่ำยที่จำเป็น ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3
- เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลักจำกตรวจสอบยอดเงิน
และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝำก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว
จำนวน ๑1,672,437.91 บำท
- สำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 4,626,000บำท

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)

-4- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน
7,046,437.91 บำท
- สำรองงบบุคลำกร จำนวน 3 เดือน จำนวน 1,927,179 บำท
- สำรองจ่ำยประจำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชนล่ำช้ำ จำนวน ๓ เดือน
จำนวน 1,854,300 บำท
- เงินสะสมคงเหลือ 3,264,958.91 บำท
- สำรองกรณีสำธำรณภัย 10 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2,835,510บำท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ำยได้ จำนวน 429,448.91 บำท
ก่อนจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำ ขณะนี้เวลำ ๑0.3๐ น. ผมขอพักกำรประชุมเป็น
30 นำที ตั้งแต่เวลำ ๑0.3๐ – ๑1.0๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป
และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑1.0๐ น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพัก
********************** พักตั้งแต่เวลำ ๑0.3๐ – ๑1.0๐ น.*********************
ขณะนี้เวลำ 11.00 น.สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน
ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินกำรต่อไปครับ
ขอเชิญ ท่ำนนำยกสมพงษ์ ไกรฤกษ์ ได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
สภำฯ ต่อไปขอเชิญครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมที่ผมได้
ยื่นญัตติขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เนื่องจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้รับหนังสือขอควำมอนุเครำะห์แก้ไขปัญหำ
กำรคมนำคมเร่งด่วน จำกผู้ใหญ่บ้ำนตำบลด่ำนนอก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลและประชำชนชำวตำบลด่ำนนอก ดังนั้น เพื่อให้เป็นกำรบำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำร
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องขออนุมัติ
ใช้จ่ำยเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖3 ครั้งที่ 2 จำนวน ๑ โครงกำร
งบประมำณ 360,000 บำท ดังนี้
(1)โครงการขุดลอกลาห้วยนาร่องบ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 จานวน 360,000 บาท
ขุดลอกลำห้วยนำร่อง กว้ำง 28.00 เมตร ยำว 280.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร
ต้องกำรขุดลอก ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวม 4.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อย
กว่ำ 8,960.00 ลูกบำศก์เมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ลำดับที่ 3 หน้ำที่ 9

รวม 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

ตำมที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมและได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินสะสมแล้วนั้น เพื่อให้สภำได้พิจำรณำอนุมัติ มีสมำชิกท่ำนใด
จะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ครั้งที่ 1 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ส.อ.ประดิษ สำรจันทร์
(นักป้องกันฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ปิดประชุม

-8มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ครั้งที่
1 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ)
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ
เรื่อง กำรจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยแจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ โดยกำหนดใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ และบันทึกข้อมูลผู้สมัครปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2563
ในส่วนของกำรจัดฝึกอบรม จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ด้วยกันครับ
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 10 – 12 มีนำคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มีนำคม 2563
สำหรับสถำนที่และรำยละเอียดต่ำง ๆ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งครับ
มีท่ำนใดจะสอบถำม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอขอบพระคุณ
ทุกท่ำนที่มำประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว
ผมขอปิดกำรประชุม ครับ และขอเชิญรับประทำนอำหำรพร้อมกันครับ
เวลำ 13.00 น.
(ลงชื่อ) สำรำญ พินิจ
จดรำยงำนกำรประชุม
(นำยสำรำญ พินิจ)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) งิ้ว ดีขุนทด
(ลงชื่อ) จรัส ดำขุนทด
(ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก
(นำยงิ้ว ดีขุนทด)
(นำยจรัส ดำขุนทด )
( นำยบุญมี เที่ยงจันทึก)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม

(ลงชื่อ) เสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

