
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
๒ นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
๓ นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑ มานพ  บุไธสง  
๔ นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑ รวย  พวงกลาง  
๕ นางทองใบ  ผ่องทองหลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒ ทองใบ  ผ่องทองหลาง  
๖ นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒ แสน  ประดิษฐ์จา  
๗ นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓ ทองมา  เสนอกลาง  
๘ นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓ พรรณี  ทอนไธสง  
๙ นายสัมฤทธิ์  ค ายาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔ สัมฤทธิ์  ค ายาง  

๑๐ นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔ ไพบูรณ์  โสรัมภา  
๑๑ นางเกศกัลยา  จันทิชัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๕ เกศกัลยา  จันทิชัย  
๑๒ นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๖ ธีรพล  โพธิจักร  
๑๓ นายวิโรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๗ วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
๑๔ นายเจริญศักด์ิ  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๗ เจริญศักด์ิ จงเจริญ  
๑๕ นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘ แรม  คุ้มกลาง  
๑๖ นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘ สุรชัย  สาโสภา  
๑๗ นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๙ จีรณะ  บุญเกิด  
๑๘ นายสุบรรณ  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑๐ สุบรรณ  มโนรมย์  
๑๙ นายอภินันท์  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑๐ อภินันท์  มโนรมย์  
๒๐ นายอุทัย  สุวิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ดอนมัน 

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

๒ นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
๓ นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร  
๔ นางพิชญาอร  พลดงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  พลดงนอก  
๕ นายคมเพชร  สุปะมา นักจัดการงานท่ัวไป คมเพชร  สุปะมา  
๖ นางบัวริน  ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
๗ นายยุทธนา ทะชาดา เจ้าพนักงานธุรการ ยุทธนา ทะชาดา  
๘ ส.อ.ณัฐพงษ์ ช านาญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ส.อ.ณัฐพงษ์ ช านาญ  
๙ ส.อ.วรวุฒิ แก้วจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ส.อ.วรวุฒิ แก้วจันทร์  
๑๐ นางช่อพิกุล  จอดนอก ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ช่อพิกุล  จอดนอก  



 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้
สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้องประชุมและน่ังตามเก้าอี้ที่
เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ) วันน้ี เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ บัดน้ี มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมัน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงท่ีแก้ไขเพิ่มเติม การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ผมขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) แจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านของ

ท่านติดธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ พร้อมกับใส่เสื้อเหลืองทุกครัวเรือนใน
เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของคนไทยทุกคน  

ที่ประชุม   รับทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) แจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน เชิญชวน จิตอาสา และประชาชนท่ีมีจิตอาสาร่วม

ร่วมท าฝายมีชีวิต ท่ีหนองช่องแมว หมู่ท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  
  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน

แล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ  หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขใดๆ และรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่๓  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  
    ไม่มี  

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ พิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางเรืองอุไร (นายก อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ดิฉันนางเรืองอุไร มาตย์นอก 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ตามท่ีเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายการท่ีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดังน้ี 



รายการที่ ๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า 
หมู่ท่ี ๙ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเป็น โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
บ้านลิ้นฟ้า หมู่ท่ี ๙ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๕๐ เมตร ด้านทิศเหนือ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมันก าหนด)  

รายการที่ ๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี ๕ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามและตาข่ายลวดเหล็กรอบบ่อขยะ บริเวณ
ก่อสร้างที่สาธารณะป่าช้าบ้านคอกหมู ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรอบบ่อสี่ด้านรวม ๓๕๐ 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ดอนมันก าหนด)  

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเป็น โครงการก่อสร้างรั้วบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี ๕ จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนาม สังกะสีปิดล่าง ๒๔๐ เมตร และตา
ข่ายลวดเหล็กแผ่นสังกะสีปิดล่างพร้อมประตูลวดตาข่าย ความยาวรวม ๑๑๐ เมตร สถานท่ีก่อสร้าง
ท่ีสาธารณะโคกป่าช้าบ้านคอกหมู ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรอบบ่อสี่ด้านรวม ๓๕๐ เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
ก าหนด) 

รายการที่ ๓  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ข้อความเดิม  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ หลัง ต้ังไว้ ๘,๐๐๐ บาท ตู้เอกสารสูงบนโล่งล่าง
ปิด จัดซื้อตามราคาตลาด  

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเป็น จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ หลัง ต้ังไว้ ๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารทรงสูง จัดซื้อตามราคาตลาด 

การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงครั้งน้ีเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  
บัญญัติว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าช้ีแจง งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมจะขอมติท่ีประชุมขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถ้าเห็นด้วยให้ยกมือ
ข้ึนครับ  

ท่ีประชุม    มีมติอนุมัติ ๒๐ เสียง  
ไม่อนุมัติ  ๐    เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณจ่าย 
ที่ประชุม   รับทราบ 



๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ส าหรับญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ ขอเชิญ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ คือคุณบัวริน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางบัวริน (นักวิเคราะห์ฯ) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดอนมัน ดิฉัน นางบัวริน ฤทธิพิษ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี (๑) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ รวมถึงท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ๒๕๕๙ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้  โดยให้ด าเนินการตาม
ข้ันตอน ดังน้ี (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน (๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้ต่อไป” 
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ 
โครงการ/กิจกรรมท่ีเพิ่มเติม แยกตามแผนงาน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๒๓ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๗  รายการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๑ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๐  รายการ 
แผนงานการศึกษา   โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๓ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๓  รายการ 
แผนงานเคหะและชุมชน  โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๐ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๓  รายการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๑๑ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๐  รายการ 
 โครงการ/กิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง แยกตามแผนงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๕ โครงการ 

รายการครุภัณฑ์   จ านวน   ๐  รายการ 
ส าหรับรายละเอียดตามเอกสารท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้แจกให้ท่าน
แล้วค่ะ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูตามเอกสารรายละเอียดท่ีอยู่ในมือท่านนะครับ หากมีข้อสงสัย
สอบถามเพิ่มเติม ก็ให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมจะขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ ถ้าเห็นด้วยให้ยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ ๒๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐    เสียง  
งดออกเสียง ๒๐ เสียง  



นายศุภชัย ( ประธานสภาฯ ) ท่ีประชุมมีมติเป็นเ อกฉันท์ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕  เร่ือง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
๕.๑ กิจกรรมการจิตอาสาท าความดีเพื่อชุมชน 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันร่วมกับฝ่ายปกครองและจิตอาสาในต าบลดอนมันทุก
หมู่บ้านได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพื่อชุมชน ท าความสะอาดคัดแยกขยะต้นทางใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ของตนเอง และพื้นท่ีสาธารณะภายในต าบลดอนมัน โดยทุกวันพุธแรกของเดือนทุก
หมู่บ้าน/ชุมชนท าความสะอาดในชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง พุธท่ีสองของเดือนท าความสะอาดพื้นท่ี
สาธารณะภายในต าบล เช่นตามถนน วัด สถานท่ีราชการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบคุณท่านผู้น าชุมชน จิตอาสาทุกท่าน ผมจึงอยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมันของเราทุกคน เป็นแกนน าจิตอาสาท าความดีไปตลอดนะครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) ขอบคุณท่านผู้น าและจิตอาสาทุกหมู่บ้านท่ีร่วมกันพัฒนาท าความสะอาดท้ังระดับชุมชน/หมู่บ้าน

ของตนเอง และระดับดับต าบลคือสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ท้ังน้ีขอให้เราได้รักษาความดีความสามัคคี
ของเราไว้อย่างน้ีตลอดไปค่ะ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือมีประเด็นช้ีแจงในสภาอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น.  
 
 

(ลงช่ือ)  อุทัย  สุวิชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  สุวิชา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 
 

(ลงช่ือ)          ศุภชัย  พันธไชย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
            (นายศุภชัย  พันธไชย)                          
                  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ดอนมัน 
 



เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงช่ือ)            สมฤทธิ์  ค ายาง 
 ( นายสมฤทธิ์  ค ายาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)              อภินันท์  มโนรมย ์
             ( นาย อภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)              จีรณะ  บุญเกดิ 
               ( นาย จีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัย................................................ เมื่อ ...................................... 
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)               
                                                         ( นายศุภชัย  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ดอนมัน 
 
 


