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เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐น. 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างตรวจนับองค์ประชุมสมาชิกสภาฯ มาครบองค์
ประชุมแล้ว จ านวน 25  คน จากจ านวนสมาชิกฯ 20 หมู่บ้าน 39 คน  นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นประธานด าเนินการประชุม จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยกล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑   - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - แจ้งเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ตาม 
ประธานสภาฯ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ซึ่งเสนอโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง เชิญครับ   

นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร แซ่ซื้อ 
นายกอบต.ด่านช้าง  ท่านรองประธานสภา ท่านทองอยู่ พูลเพิ่ม เลขานุการสภาฯ  นายฉันทพัฒน์    

ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ท่านสมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ความว่า 
“ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี โดยให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” นั้น 
  บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ตามท่ีเคยแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ครบรอบระยะเวลา 1 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2560 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ - ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้วนั้น มีสมาชิกผู้ใดเห็นว่าม ี
ประธานสภาฯ ข้อความใดผิดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกการประชุม 

และสมาชิกสภาไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์
ประชุมว่าเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาก่อนที่จะมีการลงมติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 

 ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยสามารถท าการ 
 ลงมติที่ประชุมได้ครับ 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ - กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2560 เชิญ

ท่านสมาชิกฯ  ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2560 จ านวน 25 คน (เสียง) *หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิ 
  ลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯไม่รับรอง (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  - เรื่องที่เสนอใหม่   
นายจ าเนียร   แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 ให้สภาก าหนดว่าปี 
ประธานสภาฯ  2561 จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด มีก าหนดกี่วัน กับ 
  ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (หมายเหตุ: จะก าหนด 
  ตามที่ฝ่ายเลขาฯร่างก าหนดคร่าวๆหรือไม่) โดยข้าพเจ้าได้ให้ฝ่ายเลขาฯจัดท าร่างก าหนด 
  สมัยประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญประจ าปี 2561 และครั้งแรกของปี 2562 เป็น 
  แนวทางคร่าว ใๆห้ที่ประชุมได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ 11 (3) ข้อ  ๒๑  มติที่ประชุม
สภาอบต.ด่านช้าง ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยที่
เหลืออีกสามสมัยดังต่อไปนี้ 
 ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2561    

มีก าหนด ๑๕  วัน 
   ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑ – 15  สิงหาคม ๒๕61  มีก าหนด  
   ๑๕  วัน 

 ๓. สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน ๒๕61 
มีก าหนด ๑๕ วัน 

   และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 ให้เริ่ม
ประชุม ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 มีก าหนด  ๑๕  วัน 

  จึงขอมติทีป่ระชุมว่าจะมีมติเห็นชอบหรือไม่ 
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาอบต.ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขาน าเสนอ 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                       
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2561 – 2564 ( เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 )  ซึ่งเสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลด่านช้างครับ 
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที3่ ) ตามหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

  หลักการ 
   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4   ( เพ่ิมเติมฉบับ

ที่3 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 

  เหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่3 ) ขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการให้
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างต่อไป  

   ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่3 ) เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ
ประธานสภาฯ  หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้าง 
  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลง 
 มติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 

 ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยสามารถท าการ 
 ลงมติที่ประชุมได้ครับ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4     
ประธานสภาฯ  ( เพ่ิมเติมฉบับที่3 ) กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.จะ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่3 ) หรือไม่
หากให้ความเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ  
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มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  25   คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้
สิทธิลงมติด้วย 

  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - เห็นชอบ - 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. ๒๕๖1 –  
ประธานสภาฯ  ๒๕๖4 ( เปลี่ยนแปลงฉบับที่3 ) เสนอโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
  เชิญชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่3) ตามหลักการและเหตุผล    
ดังนี้ 
หลักการ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่3 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 
เหตุผล 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยค าใน
รายละเอียดโครงการพัฒนาให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านช้างได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ไว้ ดังนั้นเพ่ือจะได้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาและปรับปรุงให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความสอดคล้องกับงบประมาณตามโครงการที่จะจัดท าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 

  ( รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 )  
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ
ประธานสภาฯ  หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้าง 
  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลง 
 มติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 

 ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยสามารถท าการ 
 ลงมติที่ประชุมได้ครับ 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 
 ประธานสภาฯ  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3) กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.จะ พิจารณาให้

ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3) 
หรือไม่หากให้ความเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  25   คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้
สิทธิลงมติด้วย 

  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - เห็นชอบ - 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.4 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  2561  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงฉบับที่ 3 ) ข้อ 27 เพ่ือสภาฯพิจารณาอนุมัติ เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง เชิญชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61   
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ไว้แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ฯ  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 

  1. โอนเพิ่ม 
  ส านักปลัด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
60,000.-บาท  โอนเพ่ิมจ านวน 60,000.-บาท  รายละเอียดค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนพร้อมซิมการ์ดที่รองรับระบบ 3G , 4G  ส าหรับใช้ติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการเข้า
แอพพริเคชั่นต่างๆ   ใช้ราคาตามท้องตลาดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  เนื่องจากไม่มีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  เครื่องละ  30,000.-บาท  จ านวน 2 เครื่อง   ปรากฏอยู่ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 60  ข้อที่ 6  

  1. โอนลด 
  ส านักปลัด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปี  ตามเงินงบประมาณตั้งไว้  3,681,960.-บาท   เบิกไปแล้ว 577,600.- บาท     
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  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,104,360.-บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  60,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณ  3,044,360.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2. โอนเพิ่ม 
  กองช่าง 
             แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด

ค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิม
การ์ด  จ านวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 30,000.-บาท  รายละเอียดค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนพร้อมซิมการ์ดที่รองรับระบบ 3G , 4G  ส าหรับใช้ติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติราชการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการเข้า
แอพพริเคชั่นต่างๆ  ใช้ราคาตามท้องตลาดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  เนื่องจากไม่มีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  เครื่องละ  30,000.-บาท จ านวน 1 เครื่อง  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม  ฉบับที ่1 หน้าที่ 61  ข้อที่  4    
2.โอนลด 

  กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

บุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลประจ าปี  ตามเงินงบประมาณตั้งไว้  1,525,๐๐๐.-บาท งบประมาณ 

  คงเหลือก่อนโอน 913,440.-บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   3๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือเงิน
งบประมาณ  883,440.-บาท 

    โอนเพ่ิมจ านวน 2 รายการ  เป็นเงิน 90,000.-  บาท  (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับ 
  การอนุมัติโอนเงินงบประมาณปีรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ต่อไป 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ
ประธานสภาฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้าง 
  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลง 
  มติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 

ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯสามารถท าการลงมติที่
ประชุมได้ครับ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต. จะพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ หากอนุมัติขอให้ยกมือด้วย  
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มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  25   คน (เสียง)   
  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไมอ่นุมัติ(ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - อนุมัติ - 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.5 ขอเสนอญัตติเห็นชอบเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมเติมจัดที่ดินให้ชุมชนตาม
ประธานสภาฯ    นโยบายรัฐบาล (คทช) ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตองค์การบริหารส่วน 

ต าบลด่านช้าง เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้ 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ โดยขอให้กรมป่าไม้หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายขอบเขตพ้ืนที่และข้อมูลผู้ถือครองที่ดินป่า
สงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างก่อนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อขอให้กรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอนุญาตเพ่ือด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยเสนอเรื่อง
ผ่ านส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดสุพรรณบุ รี และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป 

ทั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจขอบเขตพ้ืนที่และผู้ถือครองจากผู้น าภายใน
หมู่บ้านอาทิก านันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต. ซึ่งเป็นข้อมูลดิบจัดส่งให้ทาง
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบและด าเนินการ
เพ่ือเพ่ิมเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดผลกระทบจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560 
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้างพิจารณาต่อไปครับ 

นายจ าเนียร  แซ่ซ้ือ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  หรือไมถ่้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติ
ในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 
  ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยสามารถท าการลง 
  มติที่ประชุมได้ครับ 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ที่ประชุมจะเห็นชอบเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายเพิ่มเติมจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบาย 
ประธานสภาฯ  รัฐบาล (คทช) ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง หรือไม่ หากเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  25 คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้

สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์ –เห็นชอบ-  ให้เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย

เพ่ิมเติมจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.6 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
ประธานสภาฯ    เกษตรกรรมเป็นที่ตั้งศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านพุน้ าร้อน เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลด่านช้าง 
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาต 
ใช้ที่ดินต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส าหรับเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุน้ าร้อน หมู่ที่ 4 ต าบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีสืบเนื่องจากส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหาหนังสือ
ต้นเรื่องฉบับเดิมที่ได้ท าเรื่องขออนุญาตไว้แล้วไม่เจอ และทางกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้างได้ติดตามเรื่องการขออนุญาตที่ไม่คืบหน้า ประกอบกับทางส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีได้เคยถามหาเอกสารที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่
ปรากฏว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างยังไม่สามารถน ามาแสดงให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์แก่เจ้าหน้าที่สตง.ที่เข้าตรวจได้ ในขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ าร้อน
ด าเนินการเสร็จสิ้นเปิดใช้งานมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการจึงจ าเป็นต้องท าเรื่องขออนุญาตกับ
ส.ป.ก. โดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างพิจารณาให้
ความเห็นชอบในเบื้องต้น เพ่ือจะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตต่อส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  หรือไมถ่้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติ
ในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 
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  ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยสามารถท าการลง 
  มติที่ประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ที่ประชุมจะเห็นชอบขอใช้ที่ดินต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมเพ่ือ 
ประธานสภาฯ   เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ าร้อน หรือไม่ หากเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  25 คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้

สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์ –เห็นชอบ-  ให้ขอใช้ที่ดินต่อ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมเพ่ือเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ าร้อน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  - เรื่องที่อ่ืน  ๆ
นายบุญช่วย  พิมพ์ขันธ์  - ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  หนองเปาะ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ครับ โดยขอย้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะออกจากโรงเรียนวัดหนองเปาะและมา
อยู่ที่ดินซึ่งได้รับอนุญาตจากส.ป.ก.และขอเปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง  - 1. นายสุพจน์  ค าพล ส.อบต. หมู่ที่ 16 
    2. นายฉลอง  สอดศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 19  
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและ
ประธานสภาฯ   เสนอแนะประธานสภาฯหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ 

ประชุมว่าเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาก่อนที่จะมีการลงมติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
ครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ   กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 
    ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 25 คน โดยนับรวมประธานสภาฯด้วยแล้วสามารถท าการ 

ลงมติที่ประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ   - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.จะให้ความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาฯ  เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะออกมาจากโรงเรียนวัดหนองเปาะ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  25 คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้
สิทธิลงมติด้วย 

  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์ –เห็นชอบ-  ให้ย้ายศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ 

13/นายจ าเนียร... 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาฯหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมกต็้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ 

ด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใน
วันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง บัดนี้การประชุมสภาอบต.ด่านช้างในวันนี้ก็หมด
ระเบียบวาระที่จะท าการพิจารณาแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภาฯส าหรับวันนี้
ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.๐๐ น. 
      

                    (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

                               (นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์)  
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
  (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางวันเพ็ญ     กาฬภักดี) 
 
   (ลงชื่อ)                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางบังอร   เพ่ิมคล้าย) 
 
        (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายจันทร์   ผุงศิริ) 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้นประธานสภาอบต.ด่านช้าง จึงได้ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                                              ผู้รับรองลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                        (นายจ าเนียร    แซ่ซื้อ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
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