
 

บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

สมัยสามัญ  สมัยที�  ๔  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั&งที�  ๒ / ๒๕๕๗  

วนัพฤหัสบดีที�  ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗     

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  
*********************** 

                             ผู้มาประชุม 
ลาํดับที� ชื�อตัว – ชื�อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  - ขาดประชุม 

๒ นายเฉลิม พรามนอ้ย รองประธานสภา อบต. เฉลิม พรามนอ้ย  

๓ จ.อ.อนนัต ์ พนัธ์ุบา้นแหลม เลขานุการสภา อบต. อนนัต ์ พนัธ์ุบา้นแหลม  
๔ นายสมเกียรติ พงษพ์นัธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑  - ขาดประชุม 

๕ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑ ภิญโญ มีวาสนา  
๖ น.ส.พิมพป์ระไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๒ พิมพป์ระไพ จงดี  

๗ นายชยัพฤกษ ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๒ ชยัพฤกษ ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวนิ นิลพนัธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๓ นาวนิ นิลพนัธ์  

๙ นายไพรัช สินสวสัดิ5  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๓  - ขาดประชุม 

๑๐ นายณรงค ์ โตะ๊มิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๔ ณรงค ์ โตะ๊มิ  
๑๑ นางอรษา จนัทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๕ อรษา จนัทรโชติ  

๑๒ นายสังขก์ร สุขกนัตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๕ สังขก์ร สุขกนัตะ  
๑๓ นายหยด กลิ*นนอ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๖ หยด กลิ*นนอ้ย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๖ ไสว ปรียานนท ์  
๑๕ นายชยัรัตน์ เล็กนอ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๗ ชยัรัตน์ เล็กนอ้ย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสวา่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๗ อรรถพล รุ่งสวา่ง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี*ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๘ ชุมพล คอเหลี*ยม  
๑๘ นายสาํรวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๙ สาํรวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๙ สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอํ*า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑๐  - ขาดประชุม 

๒๑ นายอโนทยั วงษใ์หญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑๐ อโนทยั วงษใ์หญ่  
๒๒ นายสาํฤทธิ5  ผวิขาวปลั*ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑๑  - ขาดประชุม 

๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที* ๑๑ เสนาะ โชยา  
 

๒/........................................... 
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                         ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลาํดับที� ชื�อตัว – ชื�อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ           รุ่งเพียร นายก อบต.บางขนุไทร สุชาติ           รุ่งเพียร  
๒ นายสมศกัดิ5         สอนขาว รองนายก อบต.บางขนุไทร สมศกัดิ5         สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ@ม รองนายก อบต.บางขนุไทร ทองมาก       รอดยิ@ม  
๔ นายเฉลิมพล       บูรณารมย ์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล       บูรณารมย ์  
๕ นางพิชยา            พิชญดลย ์ รองปลดั อบต. พิชยา            พิชญดลย ์  
๖ นางบุญรวม         คาํชื*น ผูอ้าํนวยการกองคลงั บุญรวม         คาํชื*น  

๗ นายมนู               ไข่มุกข ์ ผูอ้าํนวยการกองช่าง มนู               ไข่มุกข ์  
๘ นายสุเมธี             พิมพามา หวัหนา้สาํนกัปลดั สุเมธี             พิมพามา  
๙ นายเอกธนชั        รอดยิ@ม หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม เอกธนชั        รอดยิ@ม  

๑๐ น.ส.ธญัญน์รี       มากช่วย นกัพฒันาชุมชน ธญัญน์รี        มากช่วย  
๑๑ น.ส.ขวญัเรือน    โชยา นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้ ขวญัเรือน     โชยา  
๑๒ นายชชัวชิญ ์        สมบูรณ์ นกัวชิาการพสัดุ ชชัวชิญ ์        สมบูรณ์  
๑๓ นางฐิติมา            ทบัศรี บุคลากร ฐิติมา             ทบัศรี  
๑๔ นายรุ่งอรุณ          ตูป้ระดบั วศิวกรโยธา รุ่งอรุณ          ตูป้ระดบั  
๑๕ นายคณวฒัน์        ฐิตพฒัน์ชูโชค นายช่างโยธา คณวฒัน์        ฐิตพฒัน์ชูโชค  
๑๖ น.ส.ชุติมา           บุญยนื เจา้หนา้ที*บริหารงานทั*วไป ชุติมา            บุญยนื  
๑๗ น.ส.สุชญา           วงศน์ํ@าเพชร นกัวชิาการเงินและบญัชี สุชญา            วงศน์ํ@าเพชร  
๑๘ น.ส.นุชจรี            สุขเกษม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี            สุขเกษม  
๑๙ นางณฐอร            อภิสิทธิ5 แกว้เจริญ นกัพฒันาชุมชน (ลูกจา้งประจาํ) ณฐอร            อภิสิทธิ5 แกว้เจริญ  
๒๐ นายจิรศกัดิ5           ปรางคภู์ผา นกัการภารโรง จิรศกัดิ5           ปรางคภู์ผา  
๒๑ นายอภิชาติ          หลินบุตร   ผูช่้วยช่างโยธา อภิชาติ          หลินบุตร    
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 บันทกึการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที�  ๔ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ครั&งที�  ๒ / ๒๕๕๗ 

วนัพฤหัสบดีที� ๒๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

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

 

 เปิดประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น. 
      เมื*อที*ประชุมพร้อมแลว้ นายเฉลิม พรามน้อย ตาํแหน่ง รองประธานสภา อบต.บางขุนไทร         
ซึ* งเป็นประธานในที*ประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี@   

ระเบียบวาระที�  ๑ เรื�องที�ประธานจะแจ้งต่อที�ประชุม 
รองประธานสภาฯ           ไม่มีเรื*องแจง้           
ที*ประชุม                          รับทราบ  

ระเบียบวาระที�  ๒ เรื�องรับรองรายงานการประชุม  
รองประธานสภาฯ ขอใหที้*ประชุมสภา อบต.ไดต้รวจบนัทึกรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที* ๔ ประจาํปี  
                                        ๒๕๕๗ ครั@ งที* ๑/๒๕๕๗ ซึ*งไดป้ระชุมเมื*อวนัองัคารที* ๑๖ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วา่จะมี 
                                        ผูใ้ดขอแกไ้ขหรือเปลี*ยนแปลงบนัทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที*ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมฯ ครั@ งที*แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแก้ไขหรือ  

เปลี*ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ       
สมยัที* ๔ ประจาํปี ๒๕๕๗ ครั@ งที* ๑/๒๕๕๗ ประชุมเมื*อวนัองัคารที* ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗   

ระเบียบวาระที�  ๓ เรื�องที�เสนอใหม่ 

รองประธานสภาฯ  ๓.๑ เรื�องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอเชิญ
นายก อบต.บางขนุไทร ชี@แจงรายละเอียด 

นายก อบต.                      ตามที*สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขุนไทร ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล     
บางขนุไทรไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้นั@น แต่เนื*องจากในปัจจุบนัมีความจาํเป็นที*จะตอ้งจดัหาครุภณัฑ ์
ทดแทนของเดิมที*ชํารุด และดําเนินการจดัทาํโครงการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพิ*มเติม        
แต่ไม่ไดต้ั@งงบประมาณไว ้ จึงขออนุมติัโอนเงินงบประมาณไปตั@งจ่ายเพิ*มเติม และที*โครงการที*ตั@ง
งบประมาณไวแ้ลว้แต่คาดวา่ไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมจึงขอโอนงบประมาณเพิ*มเติม ตาม
รายละเอียดดงันี@    

 
๔/................................... 
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สํานักปลดั  โอนเพิ�ม รวมทั&งสิ&น ๖๓,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดงันี@  
แผนงานบริหารงานทั�วไป 

งานบริหารทั�วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 เครื*องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ จาํนวน ๑ เครื*อง 

 เพื*อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อเครื*องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเครื*องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบั
อุปกรณ์เพื*อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดบั XGA     
เป็นระดบัความละเอียดของภาพที* True ขนาดค่าความส่องสวา่งไม่นอ้ยกวา่ ๓,๐๐๐ ANSI Limens   
ตั@งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ ์โอนเพิ*มตั@งเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท 
(ตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดาํเนินการ 
ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 

 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพฒันาศักยภาพ อสม. 
  เพื*อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการจดักิจกรรมต่างๆ 

ของ อสม. และผูเ้กี*ยวขอ้ง  งบประมาณเดิมตั@งจ่าย ๑๗๐,๐๐๐ บาท เนื*องจากงบประมาณที*ตั@งไว ้ 
ไม่เพียงพอ โอนเพิ*มครั@ งนี@  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณตั@งจ่ายเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(โอนเพิ*มเติม) เป็นอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถิ*น 

                            กองช่าง   โอนเพิ�มรวมทั&งสิ&น เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี@  
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน 
ค่าที*ดินและสิ*งก่อสร้าง 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอย ๒ หมู่ที� ๕  โอนตั@งเป็นรายการใหม่ ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
 ลงหินผ ุความหนาเฉลี*ย ๐.๑๐ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร  

ลงลูกรัง ความหนาเฉลี*ย ๐.๐๕ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร  
หรือมีปริมาณ หินผไุม่นอ้ยกวา่ ๒๙๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๗.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กาํหนด 

๕/................................ 



 

- ๕ – 

 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองปลายนา หมู่ที� ๗ โอนตั@งเป็นรายการใหม่ ๙๖,๐๐๐ บาท 
 ลงหินผ ุความหนาเฉลี*ย ๐.๑๐ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร  

                          ลงลูกรัง ความหนาเฉลี*ย ๐.๐๕ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร  
หรือมีปริมาณ หินผุไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐       
ลูกบาศกเ์มตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กาํหนด 
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนใหญ่ หมู่ที� ๙ โอนตั@งเป็นรายการใหม่ ๔๑,๐๐๐ บาท 

               ลงหินคลุก ความหนาเฉลี*ย ๐.๑๐ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ  
                                       หินคลุกไม่นอ้ยกวา่ ๘๑.๐๐ ลูกบาศกเ์มตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กาํหนด 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางเอื&อน หมู่ที� ๑๑ โอนตั@งเป็นรายการใหม่ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ลงหินผ ุความหนาเฉลี*ย ๐.๑๐ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร  

                          ลงลูกรัง ความหนาเฉลี*ย ๐.๐๕ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร  
หรือมีปริมาณ หินผุไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กาํหนด (ตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

               รวมโอนเพิ�ม รวมเป็นเงินทั&งสิ&น  ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี�แสนหนึ�งหมื�นสี�พนับาทถ้วน) 

   สํานักปลดั โอนลด รวมทั&งสิ&น เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดงันี@  
แผนงานบริหารงานทั�วไป 

งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
งบดาํเนินการ 
ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี*ยวเนื*องกบัการปฏิบติัราชการที*ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื*นๆ 

 - โครงการสํารวจข้อมูลพื&นฐานชุมชน จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 เพื*อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํแบบสํารวจและเก็บขอ้มูลพื@นฐานค่าจา้งสํารวจตรวจสอบขอ้มูล  

และค่าใชจ่้ายอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งเพื*อจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลพื@นฐานต่าง ๆ ไวใ้ชป้ระโยชน์ในราชการ
ของ อบต. 

   โอนลดครั&งนี& เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณตั&งจ่าย ๓๗,๐๐๐ บาท 
   กองช่าง  โอนลด รวมทั@งสิ@น ๓๕๑,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี@  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและถนน 
งบดาํเนินการ 
ค่าวสัดุ 

๖/....................................... 
 



 

- ๖ – 

          ค่าวสัดุก่อสร้าง   ตั@งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื*อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อ ดิน หินคลุก ลูกรัง ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆ และจดัซื@อวสัดุ
ก่อสร้างอื*นๆ เช่น ปูนซีเมนต ์ไมต่้างๆ ฯลฯ  

          โอนลดครั&งนี& เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณตั&งจ่าย จํานวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน 
ค่าที*ดินและสิ*งก่อสร้าง 

       ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 
ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที*ดินและสิ*งก่อสร้าง ตั@งจ่ายไว ้เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
เพื*อจ่าย เป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาที*ดินและสิ*งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน รางระบายนํ@า ฯลฯ    
โอนลด ครั&งนี&  ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณตั&งจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด เป็นเงินทั&งสิ&น  ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี�แสนหนึ�งหมื�นสี�พนับาทถ้วน) 
      ซึ* งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ*น     
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที*ดินและ
สิ*งก่อสร้าง ที*ทาํให้ลกัษณะปริมาณคุณภาพเปลี*ยนหรือโอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจ
อนุมติัของสภาทอ้งถิ*น   
     ดังนั@ น ขอให้ที*ประชุมสภา อบต.ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จาํนวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี*แสนหนึ* งหมื*นสี*พนับาทถ้วน) เพื*อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามรายการขา้งตน้ต่อไป    

รองประธานสภาฯ ขอใหที้*ประชุมสภา อบต.บางขนุไทร ไดร่้วมกนัพิจารณาหลงัจากนั@นจะขอมติจากที*ประชุม 
ที*ประชุม         ไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ โดยมีการซกัถามและตอบขอ้ซกัถามกนัพอสมควร ที*ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ 
                                  อนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ภายในวงเงินงบประมาณ  

                           ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี*แสนหนึ*งหมื*นสี*พนับาทถว้น) จํานวน ๑๖ เสียง และงดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง  

  ระเบียบวาระที�  ๔ เรื�องอื�น ๆ   
  รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผูใ้ดจะเสนอเรื*องอื*นๆ หรือจะเสนออะไรเพิ*มเติมต่อที*ประชุมอีกหรือไม่   
  นายก อบต. ในวนันี@ ทางสํานักงานอยัการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั

เพชรบุรี (สคชจ.เพชรบุรี) จะมาจดัอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ*น สมาชิก
สภาทอ้งถิ*น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการไกล่เกลี*ย และพนกังานส่วนตาํบล ในเรื*อง
การประนอมขอ้พิพาทในทางแพ่งและอาญาในระดบัชุมชน เพื*อเป็นการสนบัสนุนและเพิ*มศกัยภาพ
แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม เพื*อนาํความรู้ไปปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ดงันั@น จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน อยูเ่ขา้รับการอบรมโดยพร้อม เพรียงกนัหลงัจาก
ปิดการประชุมสภา อบต.     

 ที*ประชุม         รับทราบ 
๗/.................................... 



 

- ๗ - 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. หรือผูใ้ดที*จะเสนอเรื*องอื*นๆ หรือซกัถามอะไรเพิ*มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถา้ไม่มี
กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ที*มาเขา้ร่วมประชุมสภา อบต.    

   ในวนันี@  และขอปิดการประชุม 
  ปิดการประชุม เวลา  ๑๐.๐๕  น.     

  

 

                                             (ลงชื*อ) จ.อ. อนันต์  พนัธ์บ้านแหลม ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                       (  อนนัต ์  พนัธ์ุบา้นแหลม  ) 
                    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุไทร 
 
 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม        
      
      (ลงชื*อ)                                         กรรมการ   
                (   นายชุมพล   คอเหลี*ยม   ) 
   

      (ลงชื*อ)                                          กรรมการ  
                (   นายสาํรวย     นาคนคร   )    
                      

  (ลงชื*อ)                                          กรรมการ              
       (   นางอรษา     จนัทรโชติ   )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (ลงชื�อ)                                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                              (  นายจรินทร์    เดชปาน  ) 

               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุไทร 

 


