
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี หนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันพุธ  ที่   ๑๙  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

.................................................................. 

เวลาประชุม  ๐๙.๓๐  น. 
          เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับองค์ 
ประชุม  ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและ

เจ้าหน้าที่ 
ของอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายสมโภชน์  เนตร
สุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
ด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ด้วยได้รับแจ้ง
จากศาลจังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ ศย 307.00๙/1551 ลงวนัที่  ๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ส าเนาค าพิพากษา 2.ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด    ได้แจ้งผลคดีอาญาหมายเลข
ด าที่  

ย1074/2562 หมายเลขแดงที่ 1175/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โจทก์ กับ นายพุทธิ
พงษ์ กลิ่นหอม จ าเลย และศาลจังหวัดเพชรบุรีมีค าพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และบัดนี้คดี
ถึงท่ีสุดแล้ว ศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐาน พรบ.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทฯ)เพ่ือจ าหน่าย,เสพ  ให้
จ าคุก 6 ปี 3 เดือน  

และจะได้รายงานให้นายอ าเภอบ้านแหลม ในฐานะผู้ก ากับดูแล และกกต.จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพิจารณา
ตามล าดับต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ      

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สี่ 

           ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๑๘   เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่   ๑/๒๕๖๒    วันที่  ๑๘   เดือน ธันวาคม   ๒๕๖๒  
                     จ านวน    ๒๙      หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

                             -ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง เสนอใหม่  

     ๕.๑ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

         ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

ประธานสภาฯ      เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

    นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง เนื่อง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  มีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการรับทราบปัญหา
ความต้องการหรือโครงการพัฒนา จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ อปท.ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนใน
การประชาคม 

3. ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้ สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ท าการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ประชุม
ประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ตามบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ดังนี้  

(ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 

                   จึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  กระผมขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๙  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

 งดออกเสียง  -   เสียง 



สรุปที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และ
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งลงนามประกาศ ต่อไป  

นายก อบต. กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้   
อาศัยอ านาจตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัย
สามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563 ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
จึงขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่  19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  

ประธานสภาฯ  นายก อบต.ได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ ต่อไป 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายเสน่ห์  แก้วระยับ  แจ้งโครงการก่อสร้างประตู
กั้นน้ าคลองท่าแร้ง 

นายก อบต.      เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเสน่ห์  แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ขอ
แจ้งโครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ าคลองท่าแร้ง พ้ืนที่ หมู่ที่ 5  หน่วยงานชลประทานเป็นผู้ด าเนินการ ได้มา
ส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง ตามรูปแบบก าหนด จะวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ไปด้านละ 3 เมตร ซึ่ง
จะเข้าไปในพ้ืนที่ชาวบ้าน ประมาณ 2-3 เมตร จากริมคลอง  จึงขอให้ทางชลประทาน ปรับแก้แบบ และการ
ก่อสร้าง ใช้เวลาไม่นานจึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ    ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม พอสมควร กระผมจึงขอสั่ง
พักการประชุม และเริ่มประชุมในเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน 

พักการประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 

 

 

 

 

 

 



  ๕.๒  โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

         จ านวน  ๙  รายการ 

         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑  รายการ    

 ๑.โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) งบประมาณ   ๖๘,๐๐๐  บาท 

    ค่าครุภัณฑ์  จ านวน  ๘   รายการ 

   ๑. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อนแบบคอนแดนเซอร์ พร้อมสายสัญญาณ จ านวน ๕  ชุด (ส านัก
ปลัด) 

   งบประมาณ   ๗,๐๐๐.-บาท 

  ๒. ไมโครโฟนประชุม ส าหรับประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม แบบคออ่อน จ านวน ๑๓ ชดุ 
พร้อมชุด 

    ควบคุมส่วนกลาง ขยายเสียงและเครื่องจ่ายกระแสไฟ (ส านักปลัด) 

        งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐.-บาท 

  ๓. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ   ๖,๕๐๐.-บาท 

  ๔.เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  ๔  ตวั (กองคลัง) 

   งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐.-บาท 

  ๕.โต๊ะเก้าอ้ีเหล็กขาเหลี่ยม  ๖  ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ  ๒๙,๔๐๐.-บาท 

  ๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังเหล็กพิมพ์ (InK Tank Printer)  (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ    ๔,๓๐๐.-บาท 

  ๗. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๖๐๐ วัต พร้อมล าโพง ๑ คู่ และอุปกรณ์  (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ  ๓๒,๐๐๐.-บาท 

  ๘.โต๊ะพับลามิเนต ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ทจ านวน ๑๐ ตัว ๆละ ๑๖๐๐ บาท 

             งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

  รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น  ๒๒๖,๒๐๐.-บาท  

ประธานสภาฯ เชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉัน นางบูชารัตน์  สนิจตร์ ปลัด อบต. ด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีความจ าเป็นต้องจัดหาพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 
แยกเป็น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ      



  

๑.โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) 

                       งบประมาณ   ๖๘,๐๐๐  บาท  ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง   

หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๘  รายการ 

  ๑. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อนแบบคอนแดนเซอร์ พร้อมสายสัญญาณ จ านวน ๕  ชุด (ส านัก
ปลัด) 

   งบประมาณ   ๗,๐๐๐.-บาท 

  ๒. ไมโครโฟนประชุม ส าหรับประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม แบบคออ่อน จ านวน ๑๓ ชดุ 
พร้อมชุด 

    ควบคุมส่วนกลาง ขยายเสียงและเครื่องจ่ายกระแสไฟ (ส านักปลัด) 

        งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐.-บาท 

  ๓. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ   ๖,๕๐๐.-บาท 

  ๔.เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  ๔  ตวั (กองคลัง) 

   งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐.-บาท 

  ๕.โต๊ะเก้าอ้ีเหล็กขาเหลี่ยม  ๖  ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ  ๒๙,๔๐๐.-บาท 

  ๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังเหล็กพิมพ์ (InK Tank Printer)  (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ    ๔,๓๐๐.-บาท 

  ๗. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๖๐๐ วัต พร้อมล าโพง ๑ คู่ และอุปกรณ์  (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ  ๓๒,๐๐๐.-บาท 

  ๘.โต๊ะพับลามิเนต ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ทจ านวน ๑๐ ตัว ๆละ ๑๖๐๐ บาท 

             งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

  รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น  ๒๒๖,๒๐๐.-บาท  

ประธานสภาฯ เชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉัน นางบูชารัตน์  สนิจตร์ ปลัด อบต. ด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีความจ าเป็นต้องจัดหาพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 
แยกเป็น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ       

๑.โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) 

                       งบประมาณ   ๖๘,๐๐๐  บาท  ติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง   



หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๘  รายการ 

  ๑. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อนแบบคอนแดนเซอร์ พร้อมสายสัญญาณ จ านวน ๕  ชุด (ส านัก
ปลัด) 

   งบประมาณ   ๗,๐๐๐.-บาท 

  ๒. ไมโครโฟนประชุม ส าหรับประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม แบบคออ่อน จ านวน ๑๓ ชดุ 
พร้อมชุด 

    ควบคุมส่วนกลาง ขยายเสียงและเครื่องจ่ายกระแสไฟ (ส านักปลัด) 

        งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐.-บาท 

  ๓. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ   ๖,๕๐๐.-บาท 

  ๔.เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  ๔  ตวั (กองคลัง) 

   งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐.-บาท 

  ๕.โต๊ะเก้าอ้ีเหล็กขาเหลี่ยม  ๖  ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้ง (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ  ๒๙,๔๐๐.-บาท 

  ๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังเหล็กพิมพ์ (InK Tank Printer)  (กองการศึกษา) 

   งบประมาณ    ๔,๓๐๐.-บาท 

  ๗. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๖๐๐ วัต พร้อมล าโพง ๑ คู่ และอุปกรณ์  (ส านักปลัด) 

   งบประมาณ  ๓๒,๐๐๐.-บาท 

  ๘.โต๊ะพับลามิเนต ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ทจ านวน ๑๐ ตัว ๆละ ๑๖๐๐ บาท 

             งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

  รายละเอียดการโอนงบประมาณ มีดังนี้ 

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ    ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณ พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น  
และระเบียบการโอนงบประมาณ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง  ไม่ทราบที่ประชุมจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม การโอนงบประมาณ ทั้ง ๙ รายการ  

 

 



มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 มีมติเห็นชอบ    ๙        เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญ คุณเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒  

นายเอกราช โครงเซ็น เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช โครงเซ็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้จัดซื้อครุภัณฑ์ แจกจ่ายไปตามหมู่บ้าน เช่น โต๊ะพับ เก้าอ้ี  ให้เก็บรักษา หากอบต.
จะใช้ให้ไปเบิกท่ีหมู่บ้าน เพราะจะเห็นว่าที่ผ่านมา อบต.ต้องไปยืมของหมู่บ้านใช้อาจเนื่องจากช ารุด หรือไม่
จัดซื้อให้เพียงพอ  เพราะถ้าไปเก็บที่หมู่บ้าน จะได้ประโยชน์คือ 1.ช่วยเก็บรักษา 2.หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ 

๕.๒  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ และก าหนดประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี 
๒๕๖๔  
ประธานสภาอบต. เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ) มาตรา  53 “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

สามัญสอง 
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญ 
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11  (3) “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

ว่าปีนั้น 
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้

ก าหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน”  และข้อ ๒๑ “การก าหนด

จ านวน 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 

วันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มา

ใช้บังคับ 
โดยอนุโลม” 

ประธานสภาอบต.   กระผมจึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุม และให้สมาชิกสภาอบต.เสนอ 
นายไชยพร  มีอิน         เรียนประธานสภาอบต. กระผมเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๔ 
สมัย ตามห้วงระยะเวลาความจ าเป็นและเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมาย  ที่เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
พิจารณา 



มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 มีมติเห็นชอบ    ๙        เสียง 

   ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 

   งดออกเสียง     -       เสียง 

        เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ และก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๔    ดังนี้ 
        ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ สอง  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

   - สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ สาม  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  ก าหนด ๑๕  วัน เริ่ม
ตั้งแต่ 

วันที่ ๘   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
- สมัยประชุมสามัย สมัยที่ สี่ เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๓ ก าหนด ๑๕  วัน  เริ่ม

ตั้งแต่ 
วันที่  ๘    ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

        ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔ 
- สมัยประชุม สมัยที่ หนึ่ง  เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ก าหนด  ๑๕  วัน เริ่ม

ตั้งแต่ 

วันที่   ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ และก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๔   แล้ว กระผมจะได้ประกาศ ต่อไป  

 ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอ่ืน ๆ  
        ๖.๑ สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 
ประธานสภาฯ เชิญนางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
นางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง   เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔และเบี้ย
คนพิการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้  

 

1.ข้อความประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 
2563 อบต.ท่าแร้ง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) (โดย เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2503 – 1 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 



1. มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ไปลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจ านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -                          
เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมาย            
ให้ ผู้ อ่ื น เป็ น ผู้ ยื่ น ค า ขอ รั บ เ งิ น เบี้ ย ยั ง ชี พผู้ สู ง อ า ยุ แทน โดยมี หลั ก ฐ านตามที่ ร า ช การก าหนด  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
(ในวันและเวลาราชการ) เพ่ือจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

 1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท่ีเป็นปัจจุบัน) 

 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ (ธนาคาร ธกส. สาขา 
บ้านแหลม และ ธนาคารอิสลามประจ าจังหวัดเพชรบุรี)  (ส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) 

 ๒.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยืน่ค าร้องขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
                   (1) มีสัญชาติไทย 
                   (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งตามทะเบียนบ้าน 
                   (3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
                   (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของ
เอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่จากรัฐ  
                    ขั้นตอนในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
                   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นค าขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
                   (1) บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                   (2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                   (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                    ส าหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ท าบัตรคนพิการ 
                   ยื่นแบบค าขอท าบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
               (1) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ   
ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
               (2) ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 



                   (3) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                   (4) ภาพถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
                   ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจาก
เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง 
หรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นค าขอนั้นแทนก็ได้ 
  

หมายเหตุ  -  คนพิการที่มาลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพความพิการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
ประกาศและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป (ลงทะเบียนเดือนนี้ จัดท าประกาศ และรับเงินเบี้ย
ความพิการเดือนหน้า) 
  ๓.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พิการ ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรผู้พิการ หากยังไม่ต่ออายุ 
กรมบัญชีกลางจะเป็นระบบตรวจสอบอัตโนมัติ จะไม่โอนเงินให้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านรีบด าเนินการ ให้มาติดต่อ
ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง  จะด าเนินการให้ และให้น าหลักฐานประจ าตัว ทะเบียนบ้าน มาด้วย 
  ๔.การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  กรมบัญชีกลาง จะท าหน้าที่จ่ายเงินตรง 
โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ก าหนดจ่ายเงินทุกวันที่ 
๑๐ หากเดือนใดวันที่ ๑๐ ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันท าการก่อนวันหยุดนั้น   และหากไม่ได้รับการ
โอนเงิน ให้ติดต่อ อบต.เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกในเดือนถัดไป  
และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เนื่องจากขณะนี้กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายและโอนเงินให้
ผู้รับเบี้ยโดยตรง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจะตรวจสอบสิทธิโดยระบบ และแจ้งระงับการจ่ายพร้อมกับเรียกเงินคืน
จากผู้ไม่มีคุณสมบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
เรียกเงินคืน ส าหรับในกรณีดังกล่าว ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วต าบลท่าแร้ง มี  ๒ ราย รายที่ ๑ ราษฎร 
หมู่ที่ ๕  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียกเงินคืน ทั้งสิ้น 
๘๔,๐๐๐ บาท (รับสิทธิของสามีรับราชการทหารบ านาญตกทอด)  รายที่ ๒ ราษฎรหมู่ที่ ๕ รับเบี้ยยังชีพ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวนเงิน  ๕๐,๔๐๐ บาท (รับบ าเหน็จรายเดือน)  ทั้ง 
๒ ราย อบต.ได้แจ้งให้ทราบและเรียกเงินคืน    ดังนั้น ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ  
๕. ส านักงานพัฒนาสังคและความม่ันนคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งก าหนดจัดงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เทศบาลต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จ านวนผู้พิการได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม ประมาณ ๓๐  คน ดังนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ 
จึงขอความร่วมมือผู้น าชุมชนน ายานพาหนะน าคนพิการร่วมงาน   โดยจะมีรถของอบต. ๑ คัน และรถส่วนตัว
ของผอ.กองสวัสดิการ ร่วมด้วย  กองสวัสดิการสังคม มีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์เท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือสอบถามโดยตรงได้ที่กองสวัสดิการสังคม  
 ๖.๓ รายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ผอ.กองคลัง) 

ประธานสภาฯ เชิญ นางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  

นางสิริมา  มงคล  เรียนประธานสภาฯ นายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  

ดิฉันนางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  รายงานฐานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
ได้แจก 



เอกสารประกอบ แจกให้ทุกท่าน  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓    
ดังนี้ 

รายรับ  ตามประมาณการ  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

          รายรับจริง                                       ๓,๕๓๔,๗๗๙.๙๐    บาท 

รายจ่าย   ตามประมาณการ                         ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

            รายจ่ายจริง          ๓,๕๑๐,๔๕๑.๘๙  บาท 

เงินสะสม                                               ๓๑,๔๓๘,๐๙๙.๔๒  บาท 

เงินทุนสะสม                                           ๑๔,๓๙๑.๓๑๙.๓๖  บาท 

ที่ประชุม      รับทราบ 

 ๖.๓  โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ  

ประธานสภาฯ  เชิญคุณอ าพล  สีสว่าง  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 

นายอ าพล  สีสว่าง  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอ าพล  สีสว่าง เรียนชี้แจงเรื่องการรับสมัครจิตอาสาภัย
พิบัติ ได้ท าหนังสือถึงผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาสมัครเป็น
จิตอาสาด้านภัยพิบัติ ซึ่งจะมีการเชิญมาอบรมตามหลักสูตร จิตอาสา โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านภัยพิบัติ ซึ่ง
ผ่านการอบรมหลักสูตรมาโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการดูแลชุมชนเมื่อเกิดวิกฤติด้านสาธารณภัย 
ต่าง ๆ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้บอกกล่าวกับประชาชนผู้สนใจในโครงการนี้ ขอบคุณครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญนายไชยพร  มีอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 

นายไชยพร มีอิน  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายไชยพร  มีอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 
๗ สอบถามเรื่องเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๗ ขอแนะน าให้รื้อเครื่องเสียงหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๕ มาใช้ที่หมู่ ๗ 
เพราะซอ่มมาหลายครั้ง ก็ยังใช้ไม่ได้ ประชาชนไม่รับรู้ข่าวสารจากทาง อบต. ขอให้ด าเนินการโดยด่วน 

ประธานสภาฯ  เชิญคุณเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒ 

นายเอกราช  โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒ ด้วยเส้นทางสายชลประทาน สาย 9R และ 1 L ขณะนี้ ผู้คนได้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่กัน
มาก  ปัญหาขณะนี้คือความต้องการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชน  ดังนั้น 
กระผมจึงขอให้ท่านผู้บริหาร ขอใช้เปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากโครงการขยายเขตประปา (ถนนคลองแหลมฝั่งตะวันตก) งบประมาณ 
๓๘๔,๙๐๐.-บาท ซึ่งขณะนี้ ได้ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว   ให้น างบประมาณ ไปขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายชลประทาน 9 Rและ 1 L 

นายก อบต.   เรื่องขอการขยายเขตไฟฟ้า กระผมขอให้ท าหนังสือขอให้ไฟฟ้าด าเนินการ  เพราะว่าขณะนี้ 
ไฟฟ้าและประปา เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ให้อปท.ด าเนินการใช้งบประมาณแทบท้ังนั้น  เพราะถือว่าเป็น
เรื่องชาวบ้านต้องใช้ น้ า ไฟ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น และเร่งด่วนด้วย  แต่ขอเสนอว่า ในหน่วยงานที่มีหน้าที่



เฉพาะอาจจะมีงบประมาณพร้อมอยู่แล้ว ให้ท าเรื่องเสนอไปก่อน  แล้วเอาเงินส่วนนี้ ไปแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่มี
ความจ าเป็นอีกมาก   

ประธานสภาฯ   บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การ 

ประชุม ท่านสมาชิกสภาอบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม  

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

ปิดประชุม  เวลา 14.๓0 น.   

 

       (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)............................................ ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

      (นายเอกราช โครงเซ็น) 

        (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 

        (นายนคร       สร้อยมาลี) 

           (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ 

               (นายไชยพร     มีอิน) 

 


