
  
 

                      
 

 

ที่ พบ ๗๓๖๐๑/559                                                          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
                            อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐    

        กุมภาพันธ์   ๒๕65 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง , กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งองค์การบริหารสว่นตำบลท่าแร้ง ที่ 10/2565  ลงวันที่ 28  มกราคม  2565 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบลท่าแร้ง                        จำนวน  1    ชุด 
   2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าแร้ง      จำนวน 1  ฉบับ 
   3. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ                                                                 จำนวน 2   ชุด 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ได้มีคำสั่ง ที่ 10/2565  ลงวันที่ 28  มกราคม 2565  
แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  เพ่ือทำหน้าที่จัดทำและให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีความประสงค์เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565   ในวันพุธ ที่  23 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดกลางท่าแร้ง 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน                                                                                                                                                                
 

 ขอแสดงความนับถือ 
  
 

                     (นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ) 
                        ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง   
 
สำนักปลัด ต่อ 1 
โทร. ๐ ๓๒๗๘ ๒๐๙๗ 
โทรสาร ๐ ๓๒๗๘ ๒๐๙8 
www.taraeng.go.th 
 

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 

http://www.taraeng.go.th/


 
ระเบียบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์   2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

ณ ตลาดกลางท่าแร้ง 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ตลาดกลางท่าแร้ง 
........................................................ 

ที ่  ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 

1 นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ ประธานคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

 1 

2 นายเอกราช  โครงเซ็น รองประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

 2 

3 นายฉัตรชัย  คำเกลี้ยง รองประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

 3 

4 นายกรกช บุญโพธิ์ กรรมการพัฒนาฯ  4 
5 นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ กรรมการพัฒนาฯ  5 
6 นางสมาพร  พ่วงเกิด กรรมการพัฒนาฯ  6 
7 นายเสถียร  เพ่ิมชัย กรรมการพัฒนาฯ  7 
8 นายประยง บุญมาก กรรมการพัฒนาฯ  8 
9 นายจำลอง  นาคขำ กรรมการพัฒนาฯ  9 
10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลท่าแร้ง 
กรรมการพัฒนาฯ  10 

11 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง กรรมการพัฒนาฯ  11 
12 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทอง กรรมการพัฒนาฯ  12 
13 นายมานิต  รอดเสม กรรมการพัฒนาฯ  13 
14 นายสมศักดิ์  นิลใบ กรรมการพัฒนาฯ  14 
15 นายมาณู  รอดเสม กรรมการพัฒนาฯ  15 
16 นางบูชารัตน์  สนจิตร์ กรรมการพัฒนาฯ/เลขานุการ  16 
17 นายอำพล  สีสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ  17 
18 นายวัฒนา  แก้วระยับ กำนันตำบลท่าแร้ง  18 
19 นางนงนุช  สิงห์เทียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  19 
20 นายภาณุวัฒน์  โครงเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2  20 

 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ตลาดกลางท่าแร้ง 
........................................................ 

ที ่  ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 

21 นายมาณู  รอดเสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3   

22 นายชาลี จารีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่4  21 

23 นายเอกสิทธิ์  เพ่ิมชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6  22 

24 นายอธิวัฒน์  นาคสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7  23 

25 นายธนชัย  พวงมาลัย เลขานุการนายก อบต.ท่าแร้ง  24 

26 นายไชยพร  มีอิน ประธานสภา อบต.ท่าแร้ง  25 

27 นายสุทัศน์  มีพลาย รองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง  26 

28 นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 2   

29 นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์ สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 3  27 

30 นายกรกช บุญโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 4   

31 นายเมธา  สุทโน สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 5  28 

32 นางสมาพร  พ่วงเกิด สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 6   
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