
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2562 หน้า 1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62  

วันที่  14  สิงหาคม  ๒๕62 เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

 
******************* 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม  เยาว์ด้า     รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๓. 

 

นายคล่อง  แป้นแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน  ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์  วิเชียร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมปอง  แก้วละเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๗. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๘. นายสนอง  ขุนด้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๙. นายปรีชา  ยังช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 

๑๐. นายเชิดชัย  เพ็งล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๑๑. นายจ้านาญ  ชัยสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
12. นายอนันต์   นุ่นแก้วสุทธิ์             สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 

๑๓. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๑๔. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑๕. นายสายชล  ชูเพชร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑๖. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑๗. นายสมปอง  ปานแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑๘. นายสมปอง  สะดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
๑๙. จ.ต.วิโรจน์  เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
๒๐. นายนูน  มากแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑. นายส้าเริง  สังขาว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นายช้านาญ  หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓. นายสินไชย ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

    ๒๔  นายมณเฑียร  ทองนุช         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
๒๕   นางเยาวลักษณ์  รัตนะ                     เลขานุการสภาฯ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

    -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิศาตร  แสงศรี                    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
2. นายอุดม  จันสุข                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
3. นายวิชาญ  แก้วลาย   รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
4. นางพรทิพย์  เสนี                       เลขานุการฯนายก 
5. นางสุมาลี  จ้านงค์                      รองปลัดฯ 
6. นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง  หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
7. นายอาวุธ  ทองพราว                   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
8. นางกรกานต์  จันทร์กระจ่าง           ผู้อ้านวยการกองศึกษา 
9. นางสาวจิราภรณ์  แก้วคง              ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10นางอักษรา  ปฐมอรรฆย์กุล            ผู้อ้านวยการกองคลัง 
10. นายสมศักดิ ์ สมบัติ                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
11. นายพาส  จันทร์หอม                      แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 7 
 

เริ่มการประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 
 

สมาชิกสภาฯเข้าประชุม 24 คน ครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย ประธานสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๖2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด กล่าวเปิดการประชุมและด้าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                             ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายวิจิตร สงหนอง  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภาฯ ต้าบลน้้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี ๒๕62 เมื่อวันที่  24 

มิถุนายน ๒๕62 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซึ่งทางเลขานุการ
สภาฯ ได้ จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้แก่ท่านสมาชิกฯทุกท่านทราบแล้ว 
สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์ 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญน้าเสนอที่ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขขอให้เสนอ 
                               แก้ไขได้เลยครับ 
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นางเยาวลักษณ์ รัตนะ    ขอแก้ไขรายงานการประชุมค่ะ หน้าที่ 1 ตัดรายชื่ออันดับที่ 12 
เลขานุการสภาฯ           หนา้ที่ 3  เพิ่ม พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 
                               และตัดค้าว่าจ่ายขาดเป็นใช้จ่าย 
                               หนา้ที่ 18 เพิ่มค้าว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ 
                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 
                               หนา้ 23 แก้ไข นายสมปอง สะดี ส.อบต.ม.10 เป็น ส.อบต.ม.9 

นายวิจิตร สงหนอง ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
ขอให้ท่านยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน ๒๕62 โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม  

 รับรองรายงานการประชุม   จ้านวน  ๒3  เสียง 
                                   ไม่รับรอง                       จ้านวน  -    เสียง  
                                   งดออกเสียง                    จ้านวน  ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
   3.1 แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนต้าบล 
   น้้าผุด ครั้งที่ 1/2562 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้เห็นชอบการอนุมัติแก้ไข 
หัวหน้าส้านักปลัด           แผนพัฒนาท้องถิ่นขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่  
 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตาม 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่นพ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แล้วนั้น 

ดังนั้น อาศัยอ้านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 21 แห่งระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น                

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ( พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้า 
   งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี รวมทั้งวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อยุทธศาตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
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แผนงานงบกลาง ปี 2563 จ้านวน  1 โครงการงบประมาณ 234,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 

1. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.น้้าผุด 
 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 101 ล้าดับที่ 5 
 ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2563 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) 
๑. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้้าผุด 

 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 234,000 บาท 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 101 ล้าดับที่ 5 
 ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2563 

เหตุผลการแก้ไข 
1) งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8(3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 
20 ล้านบาท 

2) เพ่ือน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 2563 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
         แผนงาน       :  แผนงานงบกลาง 

 
ที่ประชุม                             รับทราบ 
 

 3.2 พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายวิจิตร สงหนอง ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖3 และก่อนที่จะด้าเนินการขอชี้แจงระเบียบ  

และกฎหมายวิธีการจัดท้างบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ 
             ทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ข้อ๒๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗  ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑  

   และข้อ๕๒ 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2562 หน้า 5 
 

นายวิจิตร สงหนอง ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เสนอร่าง
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อที่ประชุม 

 

นายวิศาตร แสงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
นายก อบต.น้้าผุด บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด จะได้เสนอร่าง 
   ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด จึง
   ขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 
   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
   ๒๕๖3  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ดังต่อไปนี้ 

     ๑. สถานะการคลัง 

                                          ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้     

                        ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร   จ้านวน   49,805,476.06 บาท 
      ๑.๑.๒ เงินสะสม   จ้านวน   16,953,397.59 บาท 
      ๑.๑.๓ เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน   19,912,425.92 บาท 

     ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน 0 
                      โครงการ รวม  0.00 บาท 

                                  ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ้านวน 10 โครงการ  
                                   รวม 1,868,027.30 บาท 

  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท      
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒562 
  (๑) รายรับจริง จ้านวน 50,453,908.45 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                                      จ้านวน 232,530.40  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     จ้านวน 83,767.55บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          จ้านวน 67,002.45  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ้านวน 1,102,919.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             จ้านวน  561,900.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน        จ้านวน     0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร            จ้านวน 20,036,805.05 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          จ้านวน 28,368,984.00บาท 

 (๒)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 9,987,500.00 บาท 
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 (๓) รายจ่ายจริงจ้านวน 39,211,900.54 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง                                               จ้านวน 12,392,097.00 บาท 
 งบบุคลากร                                           จ้านวน 11,428,106.52 บาท 
 งบด้าเนินงาน                                         จ้านวน 8,342,326.50บาท 
 งบลงทุน                                               จ้านวน 2,357,540.86 บาท  
 งบรายจ่ายอื่น                                         จ้านวน              0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน                                         จ้านวน 4,691,829.66 บาท 

 (๔) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน  
 9,959,000.00บาท 

 (๕)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ้านวน 723,200.00 บาท 

 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินเงินสะสม จ้านวน0.00 บาท 

 (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ้านวน 0.00 บาท 

 ประมาณการรายรับ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

 

 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการปี 
2562 

ประมาณการปี 
2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 207,750.31 295,000.00 295,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

145,102.43 231,000.00 231,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 249,431.25 400,000.00 400,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย ์

1,234,817.00 1,300,000.00 1,300,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 611,860.00 540,000.00 540,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,448,960.99 2,769,000.00 2,769,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจดัสรร 24,258,380.61 24,238,000.00 24,238,000.00 
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,258,380.61 24,238,000.00 24,238,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,410,232.00 31,493,000.00 30,782,000.00 
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,410,232.00 31,493,000.00 30,782,000.00 

รวม 54,117,573.60 58,500,000.00 57,789,000.00 
 

ประมาณการรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  
 

รายจ่าย ร่ายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 14,018,213.00 15,964,680.00 16,572,696.00 
งบบุคลากร 12,746,570.00 14,840,720.00 16,117,920.00 
งบด้าเนินงาน 8,683,484.33, 13,921,500.00 15,022,800.00 
งบลงทุน 3,605,859.78 8,724,400.00 6,555,584.00 
งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน 3,701,000.00 5,028,700.00 3,500,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,775,127.11 58,500,000.00 57,789,000.00 
รวม 42,775,127.11 58,500,000.00 57,789,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
  ด้าน                            ยอดรวม 

 ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป    14,462,620  บาท 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน        236,000  บาท 

                     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา                                            10,279,700  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข                                             1,315,000  บาท   
        แผนงานสังคมสงเคราะห์                                        1,601,400 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน                                       5,120,584 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                             30,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 696,000  บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา                                4,952,000 บาท 
                                    แผนงานการเกษตร                                                 220,000  บาท 
  แผนงานการพาณิชย์                                              2,303,000  บาท 
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  ด้านการด้าเนนิงานอ่ืน 
   แผนงานงบกลาง                                               16,572,696  บาท 

                                                      งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น         57,789,000 บาท 
 

   ส้าหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจดูได้ในรายละเอียดใน
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3
ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของงบประมาณตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา
ทุกท่าน ก่อนวันประชุมสภา 

นายวิจิตร สงหนอง ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ
ประธานสภาฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๗  หมวด ๓  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ข้อบัญญัติหรือไม่  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้  อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ดังนั้นมีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม              ไม่มี 

นายวิจิตร สงหนอง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ผมขอปิดการอภิปราย ขั้นตอนต่อไปผมจะ
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ซึ่งตอนนี้มีจ้านวนสมาชิกสภาฯ อบต. 

น้้าผุดในห้องประชุมขณะนี้ ๒4 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
                             งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 
 

 รับหลักการ           จ้านวน    ๒3 เสียง 
 ไม่รับหลักการ        จ้านวน     –   เสียง 
 งดออกเสียง           จ้านวน     ๑  เสียง 
 

นายวิจิตร สงหนอง เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  ในการแปรพิจารณา 
   วาระท่ี ๒ ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ 
   แต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
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การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

นายวิจิตร สงหนอง     การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีมติ

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไปแล้วนั้น ผมขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภา         2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ้านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ข้อ ๑๐๗ 
ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก 

 สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีผู้ 

  เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอชื่อได้ไม่จ้ากัดจ้านวน  
    เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น้าวิธีการคัดเลือกตามข้อ๑๒ มาใช้ 
    บังคับโดยอนุโลม 

 

นายวิจิตร สงหนอง  ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  แล้วต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

   ขั้นตอนต่อไป ท่านสมาชิกสภาฯเห็นควรว่ามีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน 
 เท่าใดขอเชิญเสนอ 

นายสมปอง สะดี ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ ท่าน 
ส.อบต หมู่ที่ ๙            ผู้รับรอง   ๑. นายสมปอง  แก้วละเอียด ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

  ๒. นายปรีชา  หมุนแทน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 

นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ประธานสภา ให้คณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน ๕ ท่าน ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะ    
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เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ขอให้สมาชิกสภาฯน้าเสนอพร้อมผู้รับรองสองท่าน 
เริ่มจาก  
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายนูน มากแก้ว   ผมขอเสนอ นายวิรัตน์ วิเชียร    ส.อบต หมู่ที่ 2 
ส.อบต หมู่ที่ 10 ผู้รับรอง  ๑. นายปรีชาหมุนแทน ส.อบต. หมู่ที่ 3 

   ๒. นายปรีชา ยังช่วย ส.อบต. หมู่ที4่ 

นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการ
ประธานสภาฯ เสนอชื่อเพ่ิม ผมถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายวิรัตน์วิเชียร ส.อบต.  

 หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
ที่เห็นควรเป็น  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล ผมขอเสนอ นายสุทิน เลื่อนแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต หมู่ที่ 9 ผู้รับรอง  ๑. นายจ้านาญ ชัยสุข ส.อบต. หมู่ที่ 5 
  ๒. นายส้าเริง สังขาว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑            

นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการ
ประธานสภาฯ เสนอชื่อเพ่ิม ผมถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายสุทิน เลื่อนแก้ว ส.อบต  

หมู่ที ่6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  
ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

นายมณเฑียร ทองนุช ผมขอเสนอ นายปรีชา ยังช่วย ส.อบต. หมู่ที่ 4 
ส.อบต. หมู่ที๑่๒ ผู้รับรอง   ๑.นายสมปอง สะดี ส.อบต. หมู่ที่ 9 
  ๒.นายสินไชย ชูสีอ่อน สอบต หมู่ที่ ๑2 

นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการ
ประธานสภาฯ เสนอชื่อเพ่ิม ผมถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายปรีชา ยังช่วย ส.อบต  

หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓  
ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่  เห็นควรเป็น  คณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ ๔ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
นายปรีชา หมุนแทน ผมขอเสนอ นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผู้รับรอง  ๑. จ.ต วิโรจน ์เลี้ยงสกุล ส.อบต. หมู่ที่  9 
  ๒. นายช้านาญ หมุนแทน  ส.อบต. หมู่ที่ ๑1 
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นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการ 
ประธานสภาฯ            เสนอ ชื่อเพ่ิม ผมถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายศราวุฒิ นุ้ยเอียด ส.อบต  

หมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯที่เห็นควร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 
๒ ท่าน 

 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
นายคล่อง แป้นแก้ว ผมขอเสนอ นายจริน ฤทธิฉิม ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง  ๑. นายเชิดชัย เพ็งล้า ส.อบต .หมู่ที่4 
  ๒. นายสายชล ชูเพชร ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นายวิจิตร สงหนอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการ
ประธานสภาฯ เสนอชื่อเพ่ิม ผมถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นายจริน ฤทธิฉิม ส.อบต  
 หมู่ที่ ๑   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕  

 สรุป คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประกอบด้วย 

๑. นายวิรัตน์  วิเชียร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
๒. นายสุทิน เลื่อนแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

                                  ๒. นายปรีชา ยังช่วย สมาชิกสภาฯ หมุ่ที่ ๔ 
                                  ๔. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด สมาชิกสภาฯ หมู่ที ๘ 
 ๕. นายจริน ฤทธิฉิม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

 ตามท่ีได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ทั้ง ๕ ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้
คณะกรรมการฯอยู่ด้ารงต้าแหน่งจนครบวาระ  

             การพิจารณาก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภา  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ  49  ก้าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายวิจิตร  สงหนอง บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ ควรก้าหนดวันใด ระยะเวลา 
ประธานสภาฯ  เท่าใด และเสนอท่ีไหน 
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นายสมปอง  สะดี ขอเสนอให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ 15,16,17 สิงหาคม 2562  
ส.อบต. หมู่ที่ 9  ระหว่างเวลา 08.30 น-16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24  ชั่วโมง โดยให้เสนอ

ค้าแปรญัตติได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 

นายวิจิตร  สงหนอง มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่
นายสมปอง สะดี  เสนอมาหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     23   เสียง   ไม่เห็นชอบ    -  เสียง  งดออกเสียง   1  เสียง 
 

นายวิจิตร  สงหนอง ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอ
ค้าแปรญัตติสามารถยื่นค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันที่ ๑5 -
17 สิงหาคม เวลา 8.30-16.3๐ น. และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม
ปรึกษาหารือค้าเสนอแปรญัตติในวันที่ 20สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
แล้วน้าผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯเพ่ือจัดส่งผลการแปร
ญัตติให้สมาชิสภาฯได้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าผุด ผมขอนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่  26  สิงหาคม ๒๕62 เวลา 
๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เพ่ือ พิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63ในวาระที่  ๒ และ
วาระท่ี  ๓ 

ทีป่ระชุม                   รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า 
   เป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

น้้าผุด พ.ศ.2561  

นางธนญิาภรณ์ ทองแจ้ง  แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
หัวหน้าส้านักปลัด         1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  งาน 42 งาน  อปท.เอง 21  งาน ไม่มีบริการสาธารณะ 21 งาน 
   2.ด้านผังเมือง 
  งาน 14 งาน อปท.เอง 1 งานไม่มีบริการสาธารณะ 13 งาน 
   3.ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม ละคุณภาพชีวิต  

งาน 27 งาน อปท.เอง 23 งาน ไมมีบริการสาธารณะ 4 งาน 
   4.ด้านการศึกษา 
     งาน 12 งาน อปท.เอง 5 งาน ไม่มีบริการสาธารณะ  7 งาน 
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   5.ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย 
งาน 12 งาน อปท.เอง 5 งาน ไม่มีบริการสาธารณะ 7 งาน 

   6.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
งาน 9   งานอปท.เอง 6 งาน ไม่มีบริการสาธารณะ  2 งาน 

   7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งาน 8 งาน อปท.เอง 5 งาน ไม่มีบริการสาธารณะ 3 งาน 

   8.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งาน3 งาน อปท.เอง 2 งาน ไม่มีบริการสาธารณะ 1 งาน         

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายวิจิตร สงหนอง         มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งบ้างครับ 
ประธานสภาฯ 

นายมณเฑียร ทองนุช      ชาวบ้านขาดแคลนน้้า เพื่อให้การหาแหล่งน้้าผมขอเสนอน้้าบ้าน ส.อบต. 
ส.อบต.ม.12               หมูที่  12 เนื่องจากมีน้้าพอที่รถจะมารับและไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ 
 

นายอาวุธ ทองพราว   น้้าจากบ้าน ส.อบต.ม.12 เป็นน้้าของชลประทาน ไม่มีระบบปิดเปิดอัตโนมัติ 
ผอ.กองช่าง   
 

นายวิศาตร แสงศรี        การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถน้ารถ อบจ.ตรังมาส่งน้้าได้ แต่การแก้ไขปัญหา 
นายกอบต.น้้าผุด     ต้องแก้ไขระยะยาว ต้องท้าให้เป็นระบบ ถนนต่างๆในต้าบลน้้าผุดต้องพัฒนาให้  
   เป็นระบบ ส้าหรับแก้ปัญหาน้้าตอนนี้ให้ขอรถส่งน้้าจาก อบจ.ตรังมาช่วยก่อน 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง   1.อบต.น้้าผุดต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งต้องก้าหนดแผน 
หัวหน้าส้านักปลัด         ปฎิบัติการทั้งปีและทุกเดือนและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน รับสมัคร                 

ณ ที่ว่าการอ้าเภอเมืองตรัง ในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 
2. ส้านักปลัดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร(เลี้ยงผึ้ง) กลุ่มเกษตรกรที่มีความ

สนใจ 60ท่านสมัครได้ที่ห้องส้านักปลัดที่นักวิอชาการเกษตร  ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 วิทยากรมาจากบางรักซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงผึ้ง 

   3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ การคัดแยกขยะมูลฝอย  
   เพ่ือให้สภาพิจารณาออกข้อบัญญัติ ในครั้งต่อไป 
 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ    นายอ้าเภอเมืองตรัง ก้าหนดการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของอปท. 
ปลัดอบต.น้้าผุด           ประจ้าปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00  - 16.30 น  

จึงขอเชิญ คณะผู้บริหาร ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ารับ ฟังการนิเทศงานและ
การติดตามงานของนายอ้าเภอเมืองตรัง ตามวันและ เวลาที่แจ้งไว้  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2562 หน้า 14 
 

นายวิจิตร   สงหนอง      มีทา่นใดจะสอบถามหรือจะแจ้งเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   
ประธานสภาฯ                              
 

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 
                                          (ลงชื่อ)       เยาวลักษณ์ รัตนะ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางเยาวลักษณ์  รัตนะ) 
      เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 
 

    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

                                         (ลงชื่อ)   คล่อง  แป้นแก้ว   ประธานกรรมการ 
(นายคล่อง  แป้นแก้ว ) 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

    (ลงชื่อ)  สมปอง  ปานแก้ว  กรรมการ 
(นายสมปอง ปานแก้ว ) 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

                                         (ลงชื่อ)  สมปอง  แก้วละเอียด  กรรมการ/เลขานุการ 
(นายสมปอง  แก้วละเอียด ) 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 

    (ลงชื่อ)  วิจิตร  สงหนอง ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายวิจิตร  สงหนอง) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

 


