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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

****************************** 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด     จ านวน  31 คน 
จ านวนผู้มาประชุม         จ านวน  31 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   -   คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 12  คน 
ผู้เข้าประชุม      

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมิตรชยั ด่านปรีดา ประธานสภาฯ มิตรชัย ด่านปรีดา   
2 นายบุญม ี พืชผล รองประธานสภาฯ บุญม ี พืชผล   
3 นายพรรษา  เบญจมานุกร เลขานุการสภาฯ พรรษา  เบญจมานุกร   
4 นายเสมอ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 1 เสมอ คุ้มทอง   
5 นายบ ารุง ทักษิณ ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ ารุง ทักษิณ   
6 นายสมรัก เอกจิตร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมรัก เอกจิตร์   
7 นายธวชัชัย เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ธวัชชัย เรืองยงค์   
8 นายชัยธวัช เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ชัยธวัช เรืองยงค์   
9 นางสาวนันทน์ภัส ดัดงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4 นันทน์ภัส ดัดงาม   

10 นายบรรจง โพธิ์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 4 บรรจง โพธิ์ค า   
11 นางปราณ ี จันทนา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ปราณ ี จันทนา   
12 นายธนวัฒน ์ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 5 ธนวัฒน ์ คุ้มทอง   
13 นายสนิท ศรีเท่า ส.อบต. หมู่ที่ 6 สนิท ศรีเท่า   
14 นางอรุณ ี วงษ์ศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 อรุณี วงษ์ศรี   
15 นางโสรญา ดวงศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 ค าตัน ดวงศรี   
16 นายส าเนียง อินทร์จันดา ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส าเนียง อินทร์จันดา   
17 นายวรัญญ ู รอดเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 8 วรัญญู รอดเจริญ   
18 นายสมศักดิ ์ สีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์ สีพิราม   
19 นางสาวแสงเดือน ศรีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 แสงเดือน ศรีพิราม   
20 นางสมเพียร อินทรสุข ส.อบต. หมู่ที่ 10 สมเพียร อินทรสุข   
21 นายสชุาต ิ จิตจ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 10 สุชาต ิ จิตจ านงค์   
22 นายพสักฤต มีศรี ส.อบต. หมู่ที่ 11 พัสกฤต มีศรี   
23 นายสงัวาลย ์ จันทะพนัธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 สังวาล จันทะพนัธ ์   
24 นายบุญม ี สีตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บุญม ี สีตา   
25 นายประจวบ ศรีนาค ส.อบต. หมู่ที่ 12 ประจวบ ศรีนาค   
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายบุญเลิศ วงษ์ภูธร ส.อบต. หมู่ที่ 13 บุญเลิศ วงษ์ภูธร   
27 นายประสิทธิ ์ ทาเล ส.อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ ์ ทาเล   
28 นางสาวสมพร ไพพิสิฐ ส.อบต. หมู่ที่ 14 สมพร ไพพิสิฐ   
29 นางปริยากร กรรเชียง ส.อบต. หมู่ที่ 14 ปริยากร กรรเชียง   
30 นางอภิรด ี ศรีปราชญ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 อภิรดี ศรีปราชญ ์   
31 นายชินธปิ เรืองสา ส.อบต. หมู่ที่ 15 ชินธปิ เรืองสา   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม      

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นายชูชาต ิ ดัดงาม นายก อบต.ทา่แยก ชูชาต ิ ดัดงาม   
๒ นายเสริม จันทะพนัธุ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก เสริม จันทพันธ ์   
๓ นายพชิิต ตะเภาพงษ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก พิชิต ตะเภาพงษ ์   
๔ นายไพรวัลย ์ เรืองสา เลขานายก อบต.ทา่แยก ไพรวัลย ์ เรืองสา   
๕ นายส ารวย แม่นปืน ผู้อ านวยการกองชา่ง ส ารวย แม่นปืน   
๖ นางปิยนชุ นนท์มุต ิ ผู้อ านวยการกกองคลัง ปิยนชุ นนท์มุต ิ   
7 น.ส.จิราภรณ์ เจนดง หัวหน้าส านักปลัด จิราภรณ์ เจนดง  
8 น.ส.ภณิษา นิกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษา ภณิษา นิกลูรัมย ์  
9 นายพิจิตร พันธ์พานิชย ์ นิติกร พิจิตร พันธ์พานิชย ์  

10 น.ส.ชลธิดา ด่านระงบั นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชลธิดา ด่านระงบั  
11 นางสาวนิตยา จันทขันธ ์ ธุรการ นิตยา จันทขันธ ์  
12 นายไพฑูรย ์ วันเพ็ญ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ไพฑูรย ์ วันเพ็ญ  

 
เริ่มประชุมเวลา   10.00   น. 
  เมื่อสมาชิกสภาฯ  ครบองคป์ระชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยกได้เชิญสมาชิก
สภาฯ  เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 ขอเชิญรับฟังรายการวิทย ุ“มหาดไทยชวนรู้”  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561 

- ด้วยอ าเภอเมืองสระแก้วได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้ววา่  กระทรวงมหาดไทยได้รับความ
อนุเคราะห์สนับสนนุเวลาออกอากาศรายการ  “มหาดไทยชวนรู้”  ทางสถานีวิทยุ
พิทักษ์สันติราษฎร์  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  คลื่นความถี่  FM 91.0 MHz  ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์  เวลา  12.05 – 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย 

1.2 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม  เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่ 
-    อ าเภอเมืองสระแก้ว  ขอความร่วมมือเผแพร่  ประชาสัมพันธ์  และด าเนนิการตามแนวทาง
และค าแนะน าในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  ทั้งนี้สามารถดาวโหลด
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เอกสารได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  เร่ือง  “ขอความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่” 
1.3 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
-   อ าเภอเมืองสระแก้ว  ขอความร่วมมือเผแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  ฉบับที่  19  (พ.ศ.2548)  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  
2548  เร่ือง  ให้ที่นอนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  โดยให้ระมัดระวังการซื้อที่นอนให้เป็นไป
ตามประกาศดงักล่าว  
   

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 
- รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2560 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดในการประชุม  ตาม
เอกสารที่แจกให้และดูความถูกต้องของบันทึกการประชุมนัน้  และขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก สมัย
สามัญ สมัยที่  4  คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560 ดว้ยคะแนนเสียง 29 ต่อ 0 โดย
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระที่  3     เรื่องด่วน 
3.1 โครงการ  “หน่วยบ าบัดทกุข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  และโครงการ  
“จังหวัดสระแก้วผูกใจประสาน  ให้บริการประชาชน”  จังหวัดสระแก้ว  (จังหวัดเคลื่อนที่) 

ประธานสภาฯ - จังหวัดสระแก้ว  ได้ก าหนดด าเนินโครงการ“หน่วยบ าบดัทุกข์  บ ารุงสุข  สรา้งรอยยิ้มให้
ประชาชน”  และโครงการ  “จงัหวัดสระแก้วผูกใจประสาน  ให้บริการประชาชน”  จงัหวัด
สระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  คร้ังที่  2/2561 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์  
2561  ในวันศุกร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ณ  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก  อ าเภอเมือง
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการของแต่ละหน่วยงาน  ออก
ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมืองสระแก้วและรับฟังปัญหาของหมู่บ้าน ต าบล  เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกนัเตรียมงานและให้การต้อนรับส่วน
ราชการต่างๆที่เข้าร่วมในคร้ังนี้  อย่างดีที่สุด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
ประธานสภาฯ - ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว  ไดด้ าเนินการจัดโครงการวนัท้องถิ่นไทย  ในวันที่  18  มนีาคม  

2561  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงานท้องถิน่แต่ละอ าเภอ  และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย  จึงขอความร่วมมือทุก
ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนีด้้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4     ญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5     ญัตติพิจารณาใหม่ 
5.1 เร่ืองการตัดทอนงานจ้าง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณในข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้จะเป็นเร่ืองการพิจารณาตัดทอนงานจา้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและ
โอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซึ่งจะ
แยกพิจารณาเป็นเร่ืองๆไป  ขอเชิญ  คุณส ารวย  แมน่ปนื  ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ 
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นายส ารวย  แม่นปืน - เรียนท่านประธานสภาฯ  ในสว่นของกองช่างมีรายการตัดทอนงานจ้าง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงและโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ดังนี้ครับ 

 รายการตัดทอนงานจา้ง   

 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่  3 บ้านทุ่งแฝก                                             
เดิมเป็น  โครงการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก  ก่อสร้างถนนกว้าง 6.00  
เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 1.65 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,475 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 10 ท่อน เป็นเงิน 205,000 บาท 
พร้อมป้ายโครงการ                                                                                
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก  ก่อสร้างถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 1.69 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,475 
ลบ.ม.พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 8 ทอ่น เป็นเงิน 202,700 บาท 
พร้อมป้ายโครงการ 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง                
เดิมเป็น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมืองยาว 
118 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 325,000 บาท                                
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง
ยาว 114.5 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
572.50 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ พื้นที่ 
คสล.ลดลง 17.5 ตร.ม คิดเป็นเงิน 9,625 บาท ยอดเงินรวม 315,375 บาท 

2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15                                              
เดิมเป็น โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ระยะทาง 100 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 165,000 บาท พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย                                                              
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ระยะทาง 
75 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 165,000 บาท พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

3. จัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ถอดประกอบชิ้นส่วน                                            
เดิมเป็น จัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ถอดประกอบชิ้นส่วน  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  6  
เมตร  เป็นเงิน  65,000  บาท  และจัดซื้อโต๊ะถอดประกอบชิ้นส่วน  ขนาดกว้าง  2  
เมตร  ยาว  3 เมตร  จ านวน  4  ชุด  เป็นเงิน  65,000  บาท                      
เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ถอดประกอบชิ้นส่วน  สูง  1  เมตร  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  ยาว  6  เมตร  เป็นเงิน  65,000  บาท  และจัดซื้อโต๊ะถอดประกอบ
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ชิ้นส่วน สูง 1 เมตร ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  3 เมตร  จ านวน  4 ชุด เป็นเงิน  
65,000  บาท                                     

4. โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 2                                                
เดิมเป็น โครงการติดตั้งถังกรองน้ าสนิมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.20 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด                                                                
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดตั้งถังกรองน้ าสนิมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 
1.20 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านหอย 

5. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2                                                
เดิมเป็น โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสอาด (บ้านโคกอุดม) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่ 18 ตารางเมตร                                             
เปลี่ยนแปลงเป็น   โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน   หมู่ที่ 2 บ้านหอย (บ้านโคกอุดม) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่ 18 ตารางเมตร 

6. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2                                                
เดิมเป็น โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสอาด (ข้างศาล) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่ 55 ตารางเมตร                                              
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหอย (ข้างศาล) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่ 55 ตารางเมตร 

7. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมพาดสาย หมู่ที่ 2                                 
เดิมเป็น โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมพาดสาย หมู่ที่ 2 บ้านเนินสอาด  เพื่อจ่าย
เป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าพาดสาย                                               
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมพาดสาย หมู่ที่ 2 บ้านหอย  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ าพาดสาย 

รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

เดิมเป็น  จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  ตั้งจา่ยไว้  688,000  บาท  แบบมีช่องว่างด้านคนขับ (Cab) 
จ านวน 1 คัน 

เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน ขับเคลื่อน  2  ล้อ  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90
กิโลวัตต์    เดิมตั้งงบประมาณไว้  688,000  บาท  ปัจจุบันราคามาตรฐานครุภัณฑ์มี
การปรับเปลี่ยน (มีนาคม)  ไปเป็นราคา  729,000 บาท  จึงจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ิมในหมวดนี้  จ านวน  41,000  บาท  โดยขอโอนลดจากหมวดค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  ซึ่งมีงบประมาณเหลือก่อนโอน   จ านวน  199,810  บาท  หลังโอนลดจะมี
งบประมาณคงเหลือ  จ านวน  158,810  บาท  โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  ในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขอ
โอนเพิ่ม จ านวน 41,000 บาท หลังโอนเพ่ิมมีงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 729,000 
บาท                                                                                                    



6 
 

ประธานสภาฯ - ส าหรับรายการตัดทอนงานจ้าง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณในครั้ง
นี้  ผมขอเชิญท่านปลัดชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

ปลัด อบต. -    เรียนท่านประธานสภาฯครับ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2559  นั้น  มีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธานสภาฯ -  ส าหรับรายการนี้เป็นการตัดทอนงานจ้าง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ซึ่งตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายในเบื้องต้นแล้วนั้น  ซึ่งเป็นอ านาจของ
สภาฯ  ผมจึงขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รายการตัดทอนงานจ้าง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอน
งบประมาณดังกล่าวได้  ด้วยคะแนนเสียง  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ -  ต่อไปผมขอเชิญรักษาการ  ผอ.กองการศึกษา  คุณภณิษา  นิกูลรัมย์  ครับ 
นางสาวภณิษา  นิกูลรัมย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ในส่วนของกองการศึกษามีเรื่องขอโอนงบประมาณและแก้ไข            

 (นักวิชาการศึกษา)           เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ค่ะ 
   5.1.9 โครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์                                                                                                                                                       

เดิมเป็น โครงการการแข่งขันข้าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นที่ใช้ในโครงการข้าหลวงเกมส์ครั้งที่ 17                                

                               เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 16 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ครั้งที่ 16 

ประธานสภาฯ -   ทั้ง  2  โครงการนี้  ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  การโอนงบประมาณและการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ  กฎหมาย  ที่ท่านปลัดได้
ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงหมวดค าชี้แจง  ในหมวดงาน
กีฬาและนันทนาการในกองการศึกษาได้  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  คะแนน  โดย
ประธานสภาฯงดออกเสียง  
5.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้
ประธานสภาทิ้งถ่ินน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในมัยประชุมวิสามัญก็
ได้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 2554 จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
2561  และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 2561 ดังนี้  

 สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประชุมในระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕   เดือนกุมภาพันธุ์  ๒๕61 
 สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประชุมในระหว่างวันที่   1  - 15  เดือนเมษายน  ๒๕61 
 สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ประชุมในระหว่างวันที่   1  - 15  เดือนมิถุนายน  ๒๕61 
 สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ประชุมในระหว่างวันที่  1  - 15   เดือนสิงหาคม  ๒๕61 

ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 2562   
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประชุมในระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕  เดือนกุมภาพันธุ์  ๒๕62 มติที่
ประชุม 
-    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและสมัยสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรกของปีถัดไปตามมติที่ประธานสภาฯน าปรึกษา  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  
คะแนน  โดยประธานสภางดออกเสียง 
5.3 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ      -เชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายพรรษา เบญจมานุกร   -ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
(ปลัด อบต.ท่าแยก) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ 
 ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2 ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 

ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ เกินเจ็ดคน (๒) 
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน 

 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ 

 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภา อบต. 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่ น 
หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้
น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้นประกอบกันนัน้ สภาฯ ต้องเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภา อบต. ท่าแยก ประเภทคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทุกสมัยประชุม  ส่วนวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเลือก
ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ     -จากระเบียบฯ การประชุมที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงนั้น กระผมต้องขอมติที่ประชุมก่อนว่าจะ
ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกี่คน คือมีได้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
โดยเลือกจากสมาชิกสภา อบต. ท่าแยก ทีละต าแหน่งตามล าดับ คือ ประธาน/รองประธาน 
และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

สมาชิกสภาฯ      -นายประจวบ ศรีนาค ขอเสนอให้มีสามคน 
ประธานสภาฯ     -ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ให้มีสามคนตามที่เสนอ 
 และขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม          -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
สมาชิกสภา          -กระผม นายบ ารุง ทักษิณ ขอเสนอ นายเสมอ คุ้มทอง เป็นประธานกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม 
 ผู้รับรอง  นางนันท์นภัส  ดัดงาม  และ นางปราณี จันทนา 
ประธานสภาฯ       -สมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อคนอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายเสมอ  คุ้มทอง ได้รับเลือก 

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในต าแหน่งรองประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

สมาชิกสภาฯ        -กระผม นายบุญมี  สีตา  ขอเสนอ นายประจวบ ศรีนาค เป็นรองประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

 ผู้รับรอง  นายสังวาล จันทะพันธ์ และ นายบุญเลิศ วงษ์ภูธร 
ประธานสภาฯ       -มีเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ก็ถื อว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

เหลืออีกหนึ่งคนในต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้สมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อผู้ที่มาเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 

สมาชิกสภาฯ        -กระผม นายสนิท ศรีเท่า ขอเสนอ นางนันท์นภัส  ดัดงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้รับรอง  นายสมศักดิ์  ศรีพิราม และ นางสาวสมพร ไพพิสิฐ 
ประธานสภาฯ       -สมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นางนันท์นภัส ดัดงาม 
 เป็นผู้ได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ      -สรุปว่าสภาฯ ได้เลือกและแต่งตั้งทั้งสามท่านเป็น “คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม” 

ประกอบด้วย 
 (๑) นายเสมอ  คุ้มทอง  ประธานกรรมการฯ 
 (๒) นายประจวบ ศรีนาค  รองประธานกรรมการฯ 
 (๓) นางนันท์นภัส  ดัดงาม  เลขานุการคณะกรรมการฯ 
มติที่ประชุม        -เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 6.1 การจัดการแข่งขันกีฬา  “ข้าหลวงเกมส์”  ครั้งที่  16  ประจ าปี  2561 
ประธานสภาฯ - ในปี 2561 นี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการ

จัดการแข่งขันกีฬา “ข้าหลวงเกมส์”  ครั้งที่  16  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  
2561  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ซึ่งได้มีการแข่งขันต่อเนื่องกันมา  15  
ปีแล้ว  ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่  16  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด  9  หน่วยงาน ใน
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ต าบลท่าแยก  ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันท างานและให้การต้อนรับคณะนักกีฬาจาก
หลายๆหน่วยงานที่อย่างดีที่สุด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.2 เร่ืองการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2 

ประธานสภาฯ  - ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนา 
   สามปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เพิ่มเติม  ฉบับที่  2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
ปลัด อบต.  -  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เคารพ   

ท่าแยก  ผม นายพรรษา เบญจมานุกร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก  ในนาม
คณะกรรมการจัดการประชุมประชาคมชุมชนต าบล  ขอกล่าวรายงานให้ท่านประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ทราบ  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  
มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  
หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่
เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น  ตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน 
ต าบล  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  
ฉบับที่  2    ทั้ง  15 หมู่บ้าน  และได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมชุมชนดังกล่าว
เข้าที่ประชุมประชาคมชุมชนต าบลในครั้งนี้  เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วม
ตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคท้าย โด ย ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
   เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  

 แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีต่อไป ส าหรับ  
รายละเอียดของร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ขอมอบให้ปลัด 
อบต.เป็นผู้ชี้แจง 

ปลัด อบต.  - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๓)(๔) วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
   อนุมัติร่างแผนสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   เพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาสามปีต่อไปบัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลท่าแยก พิจารณา 
   ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอสภา                         

อบต.ในวันนี้ ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)    
เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  เป็นไปตามระเบียบฯ  
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   จึงขอให้สภา อบต.ท่าแยก ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เพิ่มเติม 
   ฉบับที่  2  ตามที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว    
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) 
   เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  หรือไม่ครับ  
   -ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
ที่ประชุม    -มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2                    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  - มีผู้ใดจะเสนอเร่ืองอื่นหรือไม่  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
        

                        (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                  (นายพรรษา  เบญจมานุกร) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก 
 
 

        (ลงชื่อ)     มิตรชัย  ด่านปรีดา      ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
       (นายมิตรชัย  ด่านปรีดา) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 

         ตรวจถูกต้อง 
 

ลงชื่อ     เสมอ คุ้มทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเสมอ คุ้มทอง) 

 
ลงชื่อ      ประจวบ  ศรีนาค      รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประจวบ  ศรีนาค) 
 
ลงชื่อ   นนัท์นภสั  ดัดงาม         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นางสาวนันท์นภัส  ดัดงาม) 
 

 


