
    ๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒  

วันจันทร์  ที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  

.................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  

     
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๖๒  และสมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีได้มีการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสา รใน 
หน้า ๑ – ๑๘  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ด้วย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)      สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองขอให้ ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

๓.๑  เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
       เปล่ียนแปลง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ   ด้วยได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) พ.ศ.๒๕๖๒ จากผู้บริหาร  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ 
ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘   



    ๒ 

 
 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.  ๒๕๓๗ ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกได้ชี้แจง  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

นายกอบต.   ส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นการเปลี่ยน 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) แปลงชื่อโครงการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดในการด าเนินการ 
 

ประธานสภาฯ   จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)   พ.ศ.๒๕๖๒    

เอกสารหน้า ๑๙ – ๒๗  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญ 
  

ที่ประชุม   ไม่มี 
             

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้อภิปราย  จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)   เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)  พ.ศ.

๒๕๖๒  ขอได้โปรดยก มือข้ึน 
 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
      ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

     

ประธานสภาฯ    ตามที่ได้รับการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจาก  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) คณะผู้บริหาร ดังนี้ 

            - โครงการเทแอสฟัสติก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม  
   (รายละเอียดเดิม – กับเปลี่ยนใหม่)  

           - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ๒ (ซอยข้างบ้านครูเนตร) หมู่ที่ ๔          
                 บา้นเพรียง        (รายละเอียดเดิม – กับเปลี่ยนใหม่) 
                        - โครงการราดยางถนนสายหลักห้วยเสือเชื่อมต่อเขตอบต.สมอพลือ หมู่ที่   



    ๓ 

 
  ๕ บ้านเพรียง      (รายละเอียดเดิม – กับเปลี่ยนใหม่)   

เนื่องจากขนาดพื้นที่ไม่ตรงตามประมาณการ และ  Tack coat   ไม่สามารถระบุ
ความหนาได้จึงขอเปลี่ยนแปลง    

 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๒๘ – ๓๗  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
         

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้อภิปราย  จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๓  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

๓.๓ เรื่องขออนุมัติท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 
 

ประธานสภาฯ    ตามที่ได้รับการเสนอญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ต าบลโพไร่หวานจากคณะผู้บริหาร 

๓.๓.๑ ขออนุมัติ การจัดเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องค์การ  
          บรหิารส่วนต าบลนาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
 ๓.๓.๒ ขออนุมัติ การจัดเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

                                                    นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 ขอเชิญนายกได้ชี้แจง  
 
นายกอบต.   การขออนุมัติการจัดเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) โพไร่หวาน ต้องท าการขออนุมัติจากสภาฯก่อน เพ่ือท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด  
    มูลฝอยในพื้นท่ีนอกเขต เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบจึงขออนุมัติจากสภาฯด้วย  
ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ 

๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ



    ๔ 

 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อ
ได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จ าเป็นต้องท า และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ตนขอให้ที่ประชุมพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๓๘ – ๔๒   
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๖  การจัดเก็บขยะนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เราท าการจัดเก็บทั้ง 
(ส.อบต.คณาธิป  นวนพลอย) ต าบลหรือไม่  
 

นายกอบต.   เราไม่ได้จัดเก็บขยะทั้งต าบลนาวุ้ง  ท าการจัดเก็บขยะหมู่ที่ ๘ ต าบลนาวุ้ง บางส่วน
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) บริเวณเขตติดต่อกับต าบลที่ติดกับเขตของเรา    
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขยะที่เราไปจัดเก็บมีจ านวนขยะมากหรือไม่ รถขยะสามารถบรรทุกขยะพอหรือไม่  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) และเราจัดเก็บเงินค่าขยะอย่างไร 
 

นายกอบต.   เราท าการจัดเก็บขยะรายเก่าที่เราจัดเก็บอยู่แล้ว จ านวนขยะที่จัดเก็บสามารถท่ีจะ
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) บรรทุกขยะได้เพียงพอ  ในส่วนเงินที่ท าการจัดเก็บเรามีหลักเกณฑ์การจัดเก็บอยู่แล้ว  
    ว่าต้องเสียเงินค่าขยะเท่าไร   
  

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขยะที่กองอยู่หน้าถนนเพชรบุรี – หาดเจ้า ในเขตต าบลนาวุ้ง  หมู่ที่ ๘  ซึ่งมีจ านวน
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ขยะมาก เราต้องท าการจัดเก็บขยะด้วยหรือไม่ 
 

นายกอบต.   ทางเราได้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง  เพ่ือให้เข้ามาก าจัดขยะบริเวณริม
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ถนนดังกล่าวแล้ว 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความประสงค์จะอภิปราย อีกหรือไม่  ขอเชิญ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

ที่ประชุม   ไม่มี   
              

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้อภิปราย  จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   ให้ท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  ขอได้โปรด  ยกมือขึ้น  
 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

๓.๔ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.     
      ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ          ตามท่ีได้รับการเสนอญัตติเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)          
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) จากผู้บริหาร   ขอเชิญนายกชี้แจง 



    ๕ 

 
 นายกอบต.   เนื่องจากมีการแก้ไขปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และมีความ 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) จ าเป็นเร่งด่วน  เพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาใน

พ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  และเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน จึงแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทราบ ดังนี้ 
 1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 
1 บ้านปลายนา   ( แผนฯปี 2565 ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยต้นไทรใหญ่) ชนถนน
คลอง D 23 หมู่ที่ 1 บ้านปลายนา     ( แผนฯ ปี 2565 ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ 
ปี 2563 ) 
 3.  โครงการฝังท่อพร้อมรางระบายน้้า (ซอยพญาไม)้ ฝั่งหอพักฟ้าใสถึง
โรงแรมฟิวกู๊ด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลม    ( แผนฯปี 2564 ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 
2563 ) 
 4.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านณัฏฐรียา) หมู่ที่ 2 
บ้านทุ่งลม      ( แผนฯปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 5.  โครงการดานคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองข้างบ้านป้าหยัด หมู่ที่ 3     
บ้านใหม่       ( แผนฯ ปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯปี 2563 ) 
 6.  โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมถนนลูกรัง (ซอยบ้านป้ายืน) ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่      ( แผนฯปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 7.  โครงการลาดยางแอสฟัสติก (ซอยลาดโพธิ์) สุดเขตหมู่ที่ 4 และซอย
ห้วยเสือสุดเขตหมู่ที่ 4 บ้านเพรียง    ( แผนฯปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ 
ปี 2563 ) 
 8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 พร้อมฝังท่อเชื่อมโครงการไทย
นิยม หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง   ( แผนฯปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้านอัดฉีด  (ข้างตึกตาเตี้ย) หมู่ที่ 5 
บ้านเพรียง    ( แผนฯปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอยศาลา หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง  
( แผนฯ ปี2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 11. โครงการใส่บล็อคคอนเวิร์สคลองนากระทุ่มพร้อมท้าถนนด้านบน หมู่ที่ 
5 บ้านเพรียง      ( แผนฯ ปี2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 12.  โครงการฝังท่อระบายน้้าพร้อมปรับปรุงถนนเข้าท่ีสาธารณะ (ที่ป่าช้า
เก่า) หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย ( แผนฯ ปี2565 ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 

13.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า  ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย 
( แผนฯ ปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 14.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 6  หมู่ที่ 6  บ้านบ่อหวาย  
( แผนฯ ปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 15.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกคลอง D18 ฝั่งหมู่ 6      
บ้านบ่อหวาย      ( แผนฯ ปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 16.  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากเดิม (สะพานถึงถนนเพชรบุรี – หาด
เจ้าฯ) หมู่ที่ 7 บ้านตะโกงาม      ( แผนฯ ปี 2565  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 
2563 ) 



    ๖ 

 
 17.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคลองสายเหนือระยะทาง ๑ กม. หมู่ที่ 
7 บ้านตะโกงาม       ( แผนฯ ปี 2565  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 
 18.  โครงการปรับปรุงคันคลองดี 23 ฝั่งซ้าย หมู่ที 1 บ้านปลายนา         
( แผนฯ ปี 2564  ย้ายมาด้าเนินการในแผนฯ ปี 2563 ) 

 

ประธานสภาฯ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร          
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔ วรรค ๑๘ การแก้ไข หมายความว่าการ  

แก้ไขข้อ ผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนา เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม      โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
จ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ ๒๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามในหน้าที่  ๔๓ – ๕๗  จึงขอให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ 

 

ที่ประชุม ไม่มี  
   

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๒  ด้วย 
     

ที่ประชุม   ทราบ  
 

๓.๕ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
 

ประธานสภาฯ          ตามทีไ่ดร้ับแจ้งจากผูบ้รหิาร  ขออนมัุติจา่ยขาดเงินสะสม เพ่ือน ามาจา่ย   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) โครงการจ านวน ๑๘ โครงการ  



    ๗ 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้  โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

         (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  ขอเชิญนายกชี้แจง 

 
นายกอบต.           ปัจจุบันมียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๒๗,๗๖๓,๘๒๑.๘๑  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) บาท และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้จ านวน   ๘,๓๔๑,๑๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายส าหรับโครงการ ๑๘ โครงการ ดังนี้  
  ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่

ที่ ๑ บ้านปลายนา    จ านวน ๖๖๗,๗๐๐ บาท 
  ๒.  โครงการปรับปรุงคันคลองดี ๒๓ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา  

จ านวน ๒๓๘,๑๐๐ บาท 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยต้นไทรใหญ่) ชนถนน

คลอง D๒๓ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา   จ านวน ๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๔.  โครงการฝังท่อพร้อมรางระบายน้ า (ซอยพญาไม้) ฝั่งหอพักฟ้าใสถึง

โรงแรมฟิวกู๊ด  หมู่ที ่๒ บ้านทุ่งลม     จ านวน ๑๔๘,๔๐๐ บาท 
๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านณัฎฐรียา)  หมู่ที ่

๒ บ้านทุ่งลม     จ านวน ๙๘๖,๙๐๐ บาท 
๖. โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองข้างบ้านป้าหยัด หมู่ที่ ๓ บ้าน

ใหม่     จ านวน ๓๐๙,๑๐๐ บาท 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถนนลูกรัง  (ซอยบ้านป้ายืน) ช่วงที่ ๒  

หมู่ที ่๓ บ้านใหม่     จ านวน ๕๖๓,๘๐๐ บาท 
๘. โครงการลาดยางแอสฟัสติก  (ซอยลาดโพธิ์)  สุดเขตหมู่ที่ ๔ และซอย 

ห้วยเสือ สุดเขตหมู่ที ่๔ บ้านเพรียง     จ านวน  ๑,๑๔๖,๐๐๐ บาท 
๙. โครงการดาดคลองนากระทุ่ม  หมู่ที ่๔ บ้านเพรียง                    

จ านวน ๖๑๕,๖๐๐ บาท 
๑๐. โครงการฝังท่อพร้อมบ่อพักตั้งแต่บ้านพ่ีแม็ทถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ 

จ านวน  ๙๘๒,๕๐๐ บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ พร้อมรางระบาย

น้ า เชื่อมต่อโครงการไทยนิยม  หมู่ที ่๕ บ้านเพรียง     จ านวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท 



    ๘ 

 
๑๒. โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือ เชื่อมต่อ อบต.สมอพลือ ช่วง

ที่ ๒  หมู่ที ่๕ บ้านเพรียง    จ านวน  ๖๗๔,๓๐๐ บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอัดฉีด(ข้างตึกตา

เตี้ย)  หมู่ที ่๕  บ้านเพรียง     จ านวน  ๑๙๙,๔๐๐ บาท 
๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอยศาลา  หมู่ที ่๕  บ้านเพรียง     

จ านวน ๑๖๐,๘๐๐ บาท 
๑๕. โครงการใส่บล็อกคอนเวิร์สคลองนากระทุ่ม พร้อมท าถนนด้านบน 

หมู่ที ่๕  บ้านเพรียง     จ านวน  ๓๒๕,๘๐๐ บาท 
๑๖. โครงการฝังท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงถนนเข้าท่ีสาธารณะ             

(ที่ป่าช้าเก่า)  หมู่ที ่๖  บ้านบ่อหวาย     จ านวน  ๘๖,๘๐๐  บาท 
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอย ๓  หมู่ที ่๖  บ้านบ่อหวาย     

จ านวน  ๕๕๙,๘๐๐  บาท 
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ๖  หมู่ที ่๖ บ้านบ่อหวาย     

จ านวน  ๓๐๓,๔๐๐ บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๕๘ – ๑๒๓   เนื่องจากมีความจ าเป็นในการบ าบัด

ความเดือดร้อนของประชาชน  และสภาพแวดล้อมและสภาพพ้ืนที่ได้เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  จึงต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาฯ 

  

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมด้วย ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาด 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) เงินสะสม ขอได้โปรด ยกมือขึ้น     
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๖ เรื่องรายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี 
      พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
 

ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร         
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 หมวด  ๖ การติดตามแล ะประเมิน 
    ผลแผนพัฒนาข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ                 

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น



    ๙ 

 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 

    ด้วยได้รับรายงานการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖ ๒ โดยคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
จ้านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๒  มีทั้งสิ้น  ๙๙  โครงการ  
- ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖๒    

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๒ ) 
จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  ๖๓  โครงการ คิดเป็น ๖๓.๖๓% 
จ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ (ไม่มี) 
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ ๓๖ โครงการ คิดเป็น ๓๖.๓๖% 

       
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามหน้า ๑๒๔ – ๑๓๗ จึงขอให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
    

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ติดตามแผนพัฒนา 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖ ๕) ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 

เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ด้วย     
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๗ เรื่องรายงานสถานะการเงินประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ประธานสภาฯ          ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗    
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา๕๘/๕ วรรค ๕   ก้าหนดให้นายกองค์การ 

บริหารส่วนต้าบล  จัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลนั้น  

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโพไร่หวานได้เสนอรายละเอียดงบ
   แสดงฐานะการเงินและรายรับ  – รายจ่าย    รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๑๓๘ –    

๑๖๒  จึงขอให้สมาชิก สภาฯได้พิจารณา   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการ
ปฏิบัติงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโพไร่หวาน ขอเชิญ 

 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ในรายละเอียดงบแสดงสถานะการเงินไม่มีการบอกรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ 
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) ของอบต.ไว้ ต้องการทราบข้อมูลในส่วนนี้ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายละเอียดงบแสดงสถานะการเงินรายรับ – รายจ่ายอยู่ในหน้าที่ ๑๖๑ – ๑๖๒  
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) เนื่องจากต้องใช้รูปแบบใหม่ของกระทรวงการคลัง 
  

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๑๔๐ ในส่วนของทรัพย์สินที่มีลูกหนี้ค่าภาษี  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ  
(ส.อบต.ดนัย   ประเทศกล่อม) ชุมชน คืออะไร 
 
 



    ๑๐ 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คือลูกหนี้ที่ยังไม่ช้าระเงินคืน และต้องท้าการติดตามลูกหนี้ดังกล่าว 
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ลูกหนี้ในที่นี้คือ กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆในหมู่บ้าน ใช่หรือไม่   
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ใช่ คือกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในแต่ละหมู่บ้านที่ท้าสัญญากับทางอบต. เมื่อถึงก้าหนด 
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอาง)         ต้องช้าระเงินคืนและท้าสัญญากู้เงินไปใหม่ได้  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ต้องการทราบว่า รายจ่ายค้างจ่าย ในงบแสดงสถานะการเงิน คืออะไร   
(ส.อบต.ดนัย   ประเทศกล่อม) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คือรายจ่ายที่ท้าการกันเงินไว้ส้าหรับโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ด้าเนินการท้า 
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ถ้าลูกหนี้ครบก าหนด ๒ ปี แล้วไม่ท าการช าระเงิน เรามีวิธีการอย่างไรกับลูกหนี้  
(ส.อบต.ประสงค์   เจดีย์พราหมณ์) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทางอบต.ต้องท้าหนังสือติดตามลูกหนี้ที่ครบก้าหนดให้มาท้าการช้าระเงิน  
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ     
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิก สภาฯท่านใด  สอบถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบการรายงานสถานะ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) การเงิน  และผลการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
     

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

นายก อบต.   ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมงานกฐินที่วัดเพรียง ในวันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ๒๕๖๒  ท่านใดท่ีต้องการจะออกซุ้มอาหารขอให้แจ้งกับทางวัดเพรียงด้วย   
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขอให้ซ่อมแซมถนน  ซอยลาดโพธิ์บริเวณปากทางเข้า เนื่องจากถนนช ารุดเสียหาย  
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) การสัญจรไป – มา ไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนได้ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  จะด าเนินการซ่อมแซมถนนปากทางเข้าซอยลาดโพธิ์ตามท่ีสมาชิกสภาฯเสนอมา  
(นายวินัย  กู้นาม) 
 



    ๑๑ 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เนื่องด้วยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวบ้านเพรียง หมู่ที่ ๔ ให้ช่วยด าเนิน 
(ส.อบต.ดนัย   ประเทศกล่อม) การในเรื่องไฟฟ้า เพราะเกิดปัญหาจากไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง  
  

นายก อบต.   จะประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ถนนเส้นเรือนไทยในหมู่บ้านเทพพานิชได้เกิดการช ารุดเสียหาย ต้องการให้ทางอบต.
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์)ช่วยประสานไปที่ส านักงานในเทพพานิช ให้ช่วยด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ถนนเส้นเรือนไทยในหมู่บ้านเทพพานิชทางอบต. ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการท า  
(นายวินัย  กู้นาม)  อะไรได้ เนื่องจากยังไม่ได้โอนถนนเป็นที่สาธารณะ 
 

นายก อบต.   ทางอบต.ได้ท าหนังสือไปที่ส านักงานหมู่บ้านเทพพานิชแล้ว เพื่อที่จะให้ซ่อมแซม  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ถนนเส้นเรือนไทยดังกล่าว 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ขอให้เก็บป้ายโครงการที่ ซอย ๖ ตรงข้ามศาลาหมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา เนื่องจากปิด 
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์)บังการจราจรบริเวณดังกล่าว 
 

นายก อบต.   จะด าเนินการเก็บป้ายโครงการดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอมา 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ถนนทรุด ถนนพัง มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้า – ออกบ้านได้
(ส.อบต.ดนัย   ประเทศกล่อม) และไม่เกิดอันตรายต่อประชาชน 
 

เลขานุการสภาฯ   ทางอบต.มีเหล็กและยางมะตอยรอด าเนินการแก้ไชปัญหา  สามารถท่ีจะบรรเทา  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เรื่องขยายปากทางเข้าซอยตรงข้ามอบต.โพไร่หวาน ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
(ส.อบต.ดนัย   ประเทศกล่อม) 
 

เลขานุการสภาฯ   ทางอบต.ได้ท าหนังสือไปที่แขวงทางหลวงแล้ว และเค้าให้ท าการส ารวจว่าต้องการ  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ขยายปากทางเข้าซอยตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะด าเนินการท าให้   
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ซอย ๒/๑  หมู่ที่ ๑  บ้านปลายนาด้วย เนื่องจาก 
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์)ฝาท่อระบายน้ าช ารุดเสียหาย และอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจร  
 

นายก อบต.   ขอให้สมาชิกสภาฯเข้าไปเขียนค าร้องที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และจะให้  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) กองช่างไปท าการส ารวจสถานที่ดังกล่าว 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 



    ๑๒ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ                    เม่ือทีป่ระชุมไม่มีเรือ่งเสนอแล้ว   ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ   ผู้บริหารและ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) หัวหน้าส่วน ราชการทุกท่าน   ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  
    ขอปิดประชุม ขอบคุณ 
 

ปิดประชุมเวลา   เวลา  ๑๑.๐๕  นาฬิกา 
 
 

 (ลงชื่อ)  พันจ่าโท                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                         (ธนัช        ศิริรัตน์)  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
 

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

     (ลงชื่อ)                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นางพรทิพย์   แจ่มจ ารัส)  
               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโพไร่หวาน  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับการตรวจรายงานการประชุม
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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(ลงช่ือ) 
          (นางอุไรรัตน์    มีสมบัติ) 
 (ลงช่ือ) 
          (นายประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
(ลงช่ือ) 

         (นายรัชชานนท์  มูลสะอาด) 

 


