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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่  ๓  ประจ ำปี 25๖2 
ครั้งที่ 2 

วันที่  ๒1   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 25๖2 
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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เปิดประชุม  ๐๙.00 น. 
นำยส ำรำญ  พินิจ      บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก มำประชุมพร้อมกัน 
(เลขำนุกำรสภำ อบต.)   จ ำนวน 10  คนถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ด ำเนินงำนตำมระเบียบ
วำระต่อไป 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ   ขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ 
(ประธำนสภำฯ)  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2   ประจ ำปี 25๖2  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ

กำรประชุมสภำท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอำทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖2  
ณ หอประชุมอ ำเภอด่ำนขุนทด โดยมีกิจกรรมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ พิธีถวำยเครื่อง
รำชสักกำระ จุดเทียนชัยถวำยพระพรและถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖2  
เมื่อวันที่ ๙   สิงหำคม  25๖2  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี 
(ประธำนสภำ อบต.)  ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙   สิงหำคม  25๖2 หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ผมขอมติที่ประชุมครับ  
(ประธำนสภำ อบต.)  
มติที่ประชุมสภำฯ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี  

๒๕๖2  เมื่อวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖2   
รับรอง   9      เสียง 
ไม่รับรอง - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ก่อนที่จะสู่ระเบียบวำระ ต่อไป ขณะนี้เวลำ  ๑๐.๓๐ น.ผมขอพักกำร 
(ประธำนสภำ อบต.) ประชุมเป็นเวลำ ๓๐ นำที ตั้งแต่เวลำ  ๑๐.๓๐ –  ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำ

ในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๑.๐๐ น. 
   

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

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลำ  ๑๑.๐๐ น. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำ 
(ประธำนสภำ อบต.)  นั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



 3 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
- วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  สภำฯ ครับ 
นำยส ำรำญ พินิจ    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
(เลขำนุกำรสภำฯ)   พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำม
ร่ำงเดิมและตำมท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำร
แปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำร
สงวนค ำแปรญัตติด้วยและให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ำ ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำร
เร่งด่วน 
ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มี
กำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภำจะได้ลงมติ
เป็นอย่ำงอ่ืน 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและรำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติให้ 
(ประธำนสภำฯ)    สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบไปแล้วนั้นและตำมส ำเนำบันทึกรำยงำนกำร 

ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕63  ที่ได้แจ้งให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบไปแล้วนั้น จึงขอเชิญ
ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ กล่ำวสรุปผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรแปร
ญัตติฯ ขอเชิญครับ 

นำยจรัส ดำขุนทด  ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง 
(ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ.๒๕63  ในกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
๒๕๖2  เมื่อวันที่ 9  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖2  และก ำหนดเสนอค ำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563   ไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 -  ๑5 สงิหำคม พ.ศ.๒๕๖2 ตั้งแต ่ 
เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ในเวลำรำชกำร) ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนนอก 
ซึ่งปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหำรฯหรือสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอค ำแปรญัตติต่อประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯแต่อย่ำงใด และขอเรียนให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนนอก ทุกท่ำนทรำบ ดังนี้ 
-เมื่อวันที่ 9  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖2  เวลำ 16.00 น. คณะกรรมกำรแปรญัตติได้มีกำร

ประชุมครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 25๖2  เพ่ือคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ และ
เลขำนุกำร  คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ซึ่งมีผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 
๑.นำยจรัส  ดำขุนทด สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒ เป็น ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
๒. นำงงิ้ว ดีขุนทด  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒ เป็น กรรมกำรแปรญัตติฯ 



 4 
๓.นำยประจวบ ดิษฐกำร สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๔  เป็น กรรมกำร/เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕
63  ได้มีกำรประชุม ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 25๖2 เมื่อวันที่  16 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2  
เพ่ือให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3    ซึ่งปรากฏ ว่ำไม่มีผู้บริหำรฯหรือสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดยื่น
เสนอค ำแปรญัตติต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯแต่อย่ำงใด และ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ .2563  ร่วมกันแล้วไม่มีกำรแก้ไขร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63   แต่อย่ำงใดโดยมีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่ำงเดิม (ตำม
รำยละเอียดเอกสำรที่แจกในที่ประชุม) ครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ           ตำมท่ีประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
(ประธำนสภำ อบต.)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ได้รำยงำนผลกำรแปรญัตติฯ ให้สมำชิกสภำฯ ทุก

ท่ำนทรำบไปแล้วนั้น มีท่ำนใดจะเสนอต่อที่ประชุมสภำฯหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ที่ประชุมสภำฯ    ไม่มี 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำย      
(ประธำนสภำ อบต.)   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  ร่ำงเดิม ครับ 
มติที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่ำ มติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่ำงข้อบัญญัติ 
(ประธำนสภำ อบต.)   งบประมำณร่ำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 ร่ำงเดิม ครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ก่อนที่จะสู่วำระท่ี ๓  ขั้นลงมติ  ขณะนี้เวลำ  ๑๒.๐๐ น.ผมขอพัก 
(ประธำนสภำ อบต.)  รับประทำนอำหำร เป็นเวลำ ๑ ชั่วโมง  ตั้งแตเ่วลำ ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น. 
 ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
   

---------- พักเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.-------------------- 
 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลำ  ๑๓.๐๐ น. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำ 
(ประธำนสภำ อบต.)  นั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไป  

๓.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 - วาระท่ี ๓  ขั้นลงมติ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  สภำฯ ครับ 
นำยส ำรำญ พินิจ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
(เลขำนุกำรสภำฯ)    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำยเว้นแต่ ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร 
ในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติให้สมำชิกสภำ 
(ประธำนสภำ อบต.)   ทุกทำ่นทรำบไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำฯท่ำนใด มีข้อสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ 
(ประธำนสภำ อบต.)   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ครับ 
มติที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่ำ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธำนสภำฯ)    ร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยส ำรำญ  พินิจ  ขอให้ทุกท่ำนช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในเขตต ำบลด่ำนนอก ช่วยกันประหยัดน้ ำ 
เลขำนุกำรสภำฯ เนื่องจำกอ ำเภอด่ำนขุนทด เกิดปัญหำภัยแล้งหลำยพื้นท่ี รวมถึงต ำบลด่ำนนอกของเรำ

จำกกำรสอบถำมแหล่งน้ ำในแต่ละหมู่บ้ำน ได้ค ำตอบว่ำน้ ำจะสำมำรถใช้ได้อีกประมำณ 
2 เดือน  ซึ่งเรำต้องช่วยกันประหยัด หำกฝนไม่ตกมำในอีก 2 เดือนข้ำงหน้ำ ครับ 
ช่วยกันหำมำตรกำรในกำรประหยัดน้ ำ อำจจะเปิดปิดเป็นเวลำ หรือบ้ำนไหนมีวิธีกำร
ประหยัดน้ ำแบบไหนก็ช่วยกันครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ จำกที่ได้เข้ำร่วมประชุมที่อ ำเภอด่ำนขุนทด เรื่องกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ซึ่งต้องใช้

งบประมำณเป็นจ ำนวนมำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ไม่มีงบประมำณ
เพียงพอในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่ำว จึงได้แจ้งให้กับทำงอ ำเภอด่ำนขุนทด
ทรำบแล้วนั้น  เพื่อให้ทำงอ ำเภอด่ำนขุนทดได้ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
ประกำศภัยแล้งต่อไป เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไปครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ 
(ประธำนสภำฯ)   ผมขอปิดกำรประชุม ครับ 
ปิดประชุม    เวลำ    ๑5.๓๐ น. 
 
 
 

              (ลงชื่อ)   ส ำรำญ พินิจ      จดรำยงำนกำรประชุม 
                                   (นำยส ำรำญ   พินิจ) 

                     เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
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- 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) 

           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 


