
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563 ครั้งที่ 1 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี    มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 
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เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
ชิด    งาต้น                    
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี  มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สมชาย  โชคลาภ 
ชัชชญา  บัวบาน 
สมคิด    ชัยวิรัช 
สมพงศ์  ดวงจันทร์ 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์  
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/ผูไ้ม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสุรเดช   เสนะสุนันทา ส.อบต.หมู ่8      แจ้งลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานุการนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
 วริศรา  สีใจวงค์ 

  อัณณ์ชญา  ขยัก 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่  1       
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.ประชาสัมพันธ์วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล      

หัวฝายของดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาด        
ของโรคโควิด 19 แต่ภาคประชาชนพระสงฆ์รับกิจนิมนต์ตามปกติครับ 

2.สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงาน   
ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่  9 
กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
ประกอบด้วย เครือข่ายอาสวาสมัครแรงงาน อาสามสมัครแรงงานจังหวัด 
นายจ้าง/ลูกจ้างสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ผู้นำชุมชน  

            /และสมาชิก… 



๓ 

 

และสม าชิ ก สภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต ำบ ลหั วฝ าย  จ ำน วน  1 3  ค น                   
จึงขอความร่วมมือ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คนเข้าร่วม
อบรมด้วยครับ       

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นายจ้าง ลูกจ้างหรือ      
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้ตระหนักในปัญหา
ยาเสพติด และสร้างภูมิคุมกันพร้อมทั้งร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดครับ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 คร้ังที่ 1  
       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให ้    

ประธานในที่ประชุม      ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม   -   มีมติเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามญั  สมัยที่  1/2563     
                       ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย นำเสนอต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม      

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
นายกฯ              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมทั้ งได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ        
ของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเป็นปัญหาความต้องการที่มิได้บรรจุ
อยู่ในแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง      
ฉบับที่  2 พ .ศ .2559 ข้อ  ๔  (โครงการพัฒนาที่ จั ดท ำขึ้ น  สำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
และข้อ ๒๒ (เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจเพิ่ ม เติ มหรือ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ได้  เพื่ อ เป็น ไป           
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร 
                 /ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
เพื่อให้ ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็น
อย่างยิ่ง ว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนต่อไป โดยได้ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนและ
คณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นในวันนี้ผมจึงได้
นำเสนอต่ อสภาอันทรงเกี ยรติ เพื่ อขออนุ มั ติ แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น           
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่าย
เอกสารให้กับทุกท่านล่วงหน้าแล้วครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานในที่ประชุม    (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) นั้น รายละเอียดตามเอกสาร
แนบแจกจ่ายให้ท่านในที่ประชุมแล้วนั้น โดยได้ผ่านกระบวนการขั้นตอน
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในวันนี้ 

ที่ประชุม   -  มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ         ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ในครั้งนี้ ซึ่งผมจะได้รีบ
ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 3) ตามขั้นตอนต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุก

ท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพื่อประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

 
ระเบียบวาระที่ 4     ญัตติ เพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย        

เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 
    /นายสมบูรณ์... 



๕ 

 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
 ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา - สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า การคัดแยกมูลฝอย 

เลขานุการสภาฯ  เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง จึงให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
การคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้    
แก่ประชาชนในการคัดแยก ขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ       
ในการจัดการมูลฝอย ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้กระทำได้หาก
ข้อบัญญัตินั้นมิได้ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย       
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 โดยอาศัยอำนาจ        
ตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย ได้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับใช้ต่อไป       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 45 วรรคสอง และข้อ 49 วรรคท้าย ข้อ 45 
วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม    
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น        
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 49 วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอ     
คำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ขอเสนอที่ประชุมสภาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก   
          นายกฯ  มูลฝอย พ.ศ.2563 โดยพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

        /นายสมบูรณ์... 



๖ 

 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ประธานในที่ประชุม เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 โดยพิจารณาสามวาระ 

รวดเดียวกระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวหรือไม่ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว   
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ต่อไปเป็นญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัด 
ประธานในที่ประชุม แยกมูลฝอย พ.ศ.2563 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

เสนอญัตติ ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ 

นายกฯ บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563      
เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง 
จึงให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอย          
ณ แหล่งกำเนิด เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการ   
คัดแยก ขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย     
ตามเอกสารรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ.2563 ตามที่ได้ส่งเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ ให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ      
ทุกท่านเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ.2547 ข้อ 43 วรรคสอง แล้วนั้น 

 ฉะนั้น จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อโปรดพิจารณา 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก 

ประธานในที่ประชุม มูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ขั้น รับหลักการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายซักถาม ขอเชิญครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
  ประธานในที่ประชุม เป็นอย่างอื่นผมจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาว่าท่านใดเห็นสมควรรับ  

หลักการแห่ งร่างข้อบัญญั ติ  เรื่อง หลัก เกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย          
พ.ศ.2563 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัด 
ประธานในที่ประชุม แยกมูลฝอย พ.ศ.2563 แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภา 
     

                                                                                                    /เป็นกรรมการ...  



๗ 

 

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญที่ประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นนชอบในวาระ ที่ 2 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สรุปได้ว่าไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
ประธานในที่ประชุม จึ งเป็นอันว่าร่างข้อบัญญั ติ  เรื่อง หลัก เกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย           

พ.ศ.2563 ดังกล่าวได้ผ่านวาระที่  2 แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณา         
ในวาระที่ 3 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบ สมควรจะให้ตรา     
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอเรียน
ถามที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ.2563 ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก      
มูลฝอย พ.ศ.2563 เพ่ือใช้บังคับต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  ดังนั้น ขอให้คณะผู้บริหารนำมติของสภาฯ นี้ ไปดำเนินการตามกระบวน 
ประธานในที่ประชุม การและขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่มแผนงาน      

งบกลางเงิน เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ  ขอโอนงบประมาณ เพิ่ ม  จำนวน     
281,000 บาท  

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โอนลด
จำนวน 161,000 บาท 

โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ค่ าออกแบบงานก่ อสร้ างที่ เกี่ ย วกั บ งานสาธารณู ป โภค  โอนลด          
จำนวน 120,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”                
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 

            /งบประมาณ...  



๘ 

 

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                                                               

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชญินายกในฐานะผู้บริหารชี้แจงเหตุต่อที่ประชุมในการขอโอน 
 ประธานในที่ประชุม งบประมาณเพิ่มแผนงานงบกลางเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอโอนงบประมาณ

เพ่ิม จำนวน 281,000 บาท  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  –  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 นั้นได้ตั้งงบประมาณตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยใช้ฐานจำนวนผู้สูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคำนวณ     
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน จึงนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเพื่อขอโอนงบประมาณเพิ่มแผนงานงบกลางเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขอโอนงบประมาณเพ่ิม จำนวน 281,000 บาท 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โอนลด
จำนวน 161,000 บาท 

โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ค่าออกแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค โอนลดจำนวน 
120,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
    มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่มแผนงานงบกลาง

เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขอโอนงบประมาณเพ่ิม จำนวน 281,000 บาท 
                 /โอนลดจาก... 



๙ 

 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โอนลดจำนวน 
161,000 บาท 

โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ค่าออกแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค โอนลดจำนวน 
120,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.2563 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญนายกนำเสนอรายการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงประกอบ 
 ประธานในที่ประชุม       งบประมาณรายจ่ายครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 6.1) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 

นายกฯ              รายจ่ายทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ข้อความเดิม 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 44,000 บาท มี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยมีประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                                                            /มีหน่วยความ... 



๑๐ 

 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB      
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
    ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เคร่ือง จำนวน 44,000 บาท  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยมีประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 
                                      /มี DVD ... 

 



๑๑ 

 

 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า        
3 ช่อง 

      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
      มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ  

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

    ข้อความเดิม 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 44,000 บาท          
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)       
โดยมี ค วาม เร็ วสัญ ญ าณ นาฬิ ก า พื้ น ฐาน ไม่ น้ อ ยก ว่ า  2 .8  GHz              
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยมีประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย     
กว่า 4 GB 

              /มีหน่วยจัด... 



๑๒ 

 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เคร่ือง จำนวน 44,000 บาท  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยมีประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                         /มีช่องเชื่อม... 



๑๓ 

 

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมมานานพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 12.00 น. ก็ขอ 

     ประธานที่ประชุม  พักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ งนายกฯจะได้ลงนามประกาศใช้         
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ตามขั้นตอนต่อไป 

  และหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้ว ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้     
กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 13.30 น. เพื่อประชุมพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.30 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ
ในภาคบ่ายตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 7    ญั ตติพิ จารณ า  เรื่อ ง  ขอความ เห็ นชอบโอนงบประมาณ รายจ่ายทั่ ว ไป 
ปีงบประมาณ  2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”               
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  
 ประธานในที่ประชุม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สภาให้      

ความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนในการประชุมสภาวันนี้ในภาคเช้าไปแล้ว 
และท่านนายกในฐานะผู้บริหารก็ได้ลงนามประกาศใช้แผนแล้วนั้น ถือว่า
การปรับปรุงแผนสมบูรณ์ ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารนำเสนอต่อ        
ที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการครับ 

 
                  /จ.ส.ต.ประยุทธ... 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 7.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
นายกฯ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสาธารณู ป โภค ขอโอนงบประมาณไปตั้ งจ่าย  จำนวน 
278,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นโครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 0.50 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 153.00 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณบ้าน
นายไพบูลย์ จาดสาคร บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อ
รางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายประดิษฐ์ ดวงจันทร์ บ้านเลขที่ 60/1 
หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น         
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร 
(ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 27.00 เมตร 
บ ริ เวณ ต ลิ่ ง ล ำห้ ว ย แ ม่ ม าน ข้ า ง  บ้ าน น าย อ ำพ ล  งาม สั น เที้ ย          
บ้ าน เลขที่  146/3 บ้ านหั วฝาย หมู่ ที่  10  ไปสิ้ นสุดบริ เวณ ตลิ่ ง             
ลำห้วยแม่มาน ข้างบ้านนายพร สรรเสริญ บ้านเลขที่ 146/4 บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 10 โอนลดจำนวน 278,400 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
    มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประ เภทค่ าก่ อสร้างสาธารณู ป โภค  โอนงบประมาณ  ไปตั้ งจ่ าย             
จำนวน 278,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ าย ใน  0 .30  เมตร ความลึ ก            
0.30 – 0.50 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 153.00 เมตร     
โดยเริ่มจากบริเวณบ้านนายไพบูลย์ จาดสาคร บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 
ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายประดิษฐ์      
ดวงจันทร์  บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกนำเสนอโครงการขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
  ประธานในที่ประชุม  รายการต่อไปครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 7.2) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 

นายกฯ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง       
ป ระ เภท ค่ าก่ อสร้ างสาธารณู ป โภค  โอน งบประมาณ ไปตั้ งจ่ าย           
จำนวน 116,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร  

                    /(ความลึก... 
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(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 60.00 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณบ้าน
นายกฤษดา ชิดชม บ้านเลขที่127 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนางกมลวรรณ อ่องรุ่งเรือง 
บ้านเลขที่ 109 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น        
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ำคอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดกว้าง         
ภายใน  0 .30 เมตร ความลึก  0 .30 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด )         
ความยาว 46.00 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณข้างบ้านนายสุทธิชัย สมจิตร 
บ้านเลขที่  107 บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10  ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อ         
รางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนางกมลววรรณ อ่องรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 109 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 โอนลดจำนวน 90,000 บาท 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น       
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการ  
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร 
(ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 27.00 เมตร 
บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้างบ้านนายอำพล งามสันเที้ย บ้านเลขที่  
146/3 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ไปสิ้นสุดบริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้างบ้าน
นายพร สรรเสริญ บ้านเลขที่ 146/4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 โอนลด
จำนวน 26,600 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครบั 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประ เภท ค่ าก่ อสร้ างสาธารณู ป โภค  โอน งบประมาณ ไปตั้ งจ่ าย                 
จำนวน 116,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 60.00 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณบ้าน
นายกฤษดา ชิดชม บ้านเลขที่127 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้ านนางกมลวรรณ อ่องรุ่งเรือง 
บ้านเลขที่ 109 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกนำเสนอโครงการขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
  ประธานในที่ประชุม  รายการต่อไปครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 7.3) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
            นายกฯ  อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

            /ประเภทค่า... 
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                         ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณู ปโภค  ขอโอนงบประมาณไปตั้ งจ่าย       
จำนวน 288,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร  
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาวรวม 109.00 เมตร โดยแยกเป็น 2 จุด
ก่อสร้าง 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง           
ภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
99.00 เมตร โดยเริ่มจากข้างตลาดสดศรีดอก หมู่ที่  3 ตำบลหัวฝาย      
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 
ตำบลหัวฝาย 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง         
ภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว       
10.00 เมตร บริเวณหน้าบ้านนางวันเพ็ญ ราชตคาม บ้านเลขที่ 41/1           
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย  

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ความลึก 0.35 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาวรวม 134.00 เมตร    
โดยเริ่มจากข้างตลาดสดศรีดอก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อราง
ระบายน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย  
โอนลดจำนวน 288,800 บาท  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ป ระ เภท ค่ าก่ อสร้ างสาธารณู ป โภค  โอน งบประมาณ ไปตั้ งจ่ าย          
จำนวน 288,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาวรวม 109.00 เมตร โดยแยกเป็น 2 จุด
ก่อสร้าง 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง           
ภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
99.00 เมตร โดยเริ่มจากข้างตลาดสดศรีดอก หมู่ที่  3 ตำบลหัวฝาย      
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 
ตำบลหัวฝาย 
                      /จุดก่อสร้าง... 



๑๗ 

 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง         
ภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.39 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด)          
ความยาว 10.00 เมตร บริ เวณหน้ าบ้ านนางวัน เพ็ญ  ราชตคาม     
บ้านเลขที่ 41/1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกนำเสนอโครงการขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
  ประธานในที่ประชุม  รายการต่อไปครับ     
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 7.4) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 

นายกฯ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณู ปโภค  ขอโอนงบประมาณไปตั้ งจ่ าย          
จำนวน 61,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ าย ใน  0 .40  เมตร ความลึ ก            
0.35 – 0.60 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 24.00 เมตร      
โดยเริ่มจากหน้าบ้านนายสุธรรม คะลา บ้านเลขที่  36/1 หมู่ที่  3      
ตำบลหัวฝาย 

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น         
หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ความลึก 0.35 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาวรวม 134.00 เมตร    
โดยเริ่มจากข้างตลาดสดศรีดอก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อราง
ระบายน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย 
โอนลดจำนวน 61,200 บาท  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 

 มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ป ระ เภท ค่ าก่ อสร้ างสาธารณู ป โภค  โอน งบประมาณ ไปตั้ งจ่ าย          
จำนวน 61,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.35 – 
0.60 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 24.00 เมตร โดยเริ่มจากหน้า
บ้านนายสุธรรม คะลา บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย 

ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอื่น ๆ  

นางชูศรี มีของ - ผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ที่ 5 ขอให้ทาง อบต.หัวฝาย ช่วยติดตั้ง   

ส.อบต.หมู่ที่ 5 ป้ายแจ้งเตือนให้รถที่สัญจรไปมาลดความเร็ว เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น 

           /จ.ส.ต.ประยุทธ... 



๑๘ 

 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ขอใหท้ำเป็นหนังสือแจ้งทาง อบต.ครับ เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกต้องและเป็น 
        นายก อบต.               ไปตามระบบงานราชการครับ       
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ขอสอบถามกองช่างเร่ืองการซ่อมแซมถนนราดยางบริเวณปากทางป่าผึ้ง 
 ส.อบต.หมู่ที่ 12  ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ - ขณะนี้กองช่างได้ปรึกษากับนายกฯว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใช้หินคลุก 
ผู้อำนวยการกองช่าง           อัดแน่น หรือวิธฮีอทมิคครับ 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ขอฝากให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยเพื่อความปลอดภัยครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 12   
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ผมจะใหต้ิดต่อประสานบริษัทที่รับงานก่อสร้างลาดยางที่ทำงานอยู่ 

นายกฯ บริเวณพื้นที่ใกล้จุดซ่อมแซมเพื่อติดต่อขอซื้อวัดสุเพื่อซ่อมแซมแก้ไข      
ส่วนจะแก้ไขด้วยวิธีไหน จะให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบหาวิธีการดำเนินการ
ต่อไป 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - การราดยางที่ไม่ได้มาตรฐานมีความแตกต่างของถนนแต่ละเส้น กองช่าง 
 ส.อบต.หมู่ที่ 12  ช่วยอธิบายด้วยครับ 

นายวีรยุทธ สุขเจริญ - การราดยางอยู่ที่วัสดุการฮอทมิคได้อุณหภูมแิละเคร่ืองยนต์ที่ไม่ได้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง           มาตรฐาน คนงานน้อยทำให้งานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน 

นายสมพงษ์  ดวงจันทร ์ - ขอสอบถามการขอใช้รถแบคโฮครับ 

  ส.อบต. หมู่ที่ 9      
   จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ให้ทำหนังสือเข้ามาครับ แล้วกองช่างจะได้ใช้ดุลยพินิจในความสำคัญและ 
         นายกฯ   ความเร่งด่วนของงาน      
นายกฤษดา  ชิดชม  -  ให้ทำเป็นหนังสือเข้ามานะครับจะได้รู้ว่าเร่งด่วนหรือไม่ 
  ส. อบต.หมู่ที่ 10    
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ศาลาตรงป่าช้าขี้หนอนมีรอยร่ัวตรงช่องว่างระหว่างกลางเชื่อมอาคาร 
 ส.อบต.หมู่ที่ 12  ทำให้น้ำร่ัวใส่ประชาชน ผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขด้วยนะครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - รับทราบ จะหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

        นายกฯ  
นายพงศกร จัดของ  - กระจกโค้งตรงสะพานทางเช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 1 - 2 ทางไปบ้านผ้าขาว    
  ส.อบต.หมู่ที่ 1  แตกขอให้ทาง อบต. แก้ไขด้วยนะครับ 
นายกฤษดา  ชิดชม  -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเร่ืองใดอีกหรือไม่ หากไม่มีวันนี้ 
ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณทุกท่าน วันนี้ขอปิดการประชุมครับ 
              /ปิดประชุม... 
 



๑๙ 

 

ปิดประชุมเวลา  15.45  น. 
 

   (ลงชื่อ)       สิ      สมสิทธิ์ จาคำมาทธิ์  จาคำมาผู้บันทึกการประชุม 
                       (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 
 

    (ลงชื่อ)        สมบูรณ์ ชอบธรรม สมบูรณผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      ธนกฤต รุจิระพงศ์    ธ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

(ลงชื่อ)        ธนพล  ทนทาน  ธนพผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนพล  ทนทาน) 
                        ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

(ลงชื่อ)     อำไพ  เพลิดเพลิน   อำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 


