
- ส าเนา - 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  22เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563( เวลา  10.00  น. ) 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

……………………………………….. 

ผูเ้ข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายธนบูลย์  มีมาก ประธานสภาฯ อบต. ธนบูลย์  มีมาก  
2. นายวรธน  มีมาก รองประธานสภาฯ อบต. วรธน  มีมาก  
3. นายพิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 พิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง  
4. นายสุชิน  ทับสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 สุชิน  ทับส ี  
5. นายบุญเลิศ  เสือสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บุญเลิศ  เสือสอาด  
6. นายบุญมาก  ขาวสอาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 บุญมาก  ขาวสอาด  
7. นายนเรตร์  ทับทิมทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 นเรตต์  ทับทิมทอง  
8. นายประสิทธิ์   เอี่ยมเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  เอี่ยมเทศ  
9. นายบุญธรรม  บุตรน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บุญธรรม  บุตรน้อย  

10. นางกนกวรรณ  สลีวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 กนกวรรณ  สลีวงศ์  
11. นางพยอม    เทพเทศ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 พยอม  เทพเทศ  
12. นายเทียน  ทองคล้้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 เทียน  ทองคล้้า  
13. นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ เลขานุการสภา อบต. ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจ้านง  คงคาช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 -  
2. นายสมชาย  จันทร์มาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 -  
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวิชา  ทองยืน นายก อบต. บางจาก วิชา  ทองยืน  
2. นางพรนภา  คนคล่อง รองนายก อบต.บางจาก พรนภา  คนคล่อง  
3. นายเดชา  ปิ่นเศียร รองนายก อบต.บางจาก เดชา  ปิ่นเศียร  
4. นายอธิวัฒน์  ทัศนา เลขานุการนายก อบต.บางจาก อธิวัฒน์  ทัศนา  
5. นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม ผู้อ้านวยการกองคลัง วิภาวี  ช่อกระทุ่ม  
6. นายสมใจ  ตาละลักษณ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง สมใจ  ตาละลักษณ์  
7. นางวารุณี  โตทรัพย์ หัวหน้าส้านักงานปลัด วารุณี  โตทรัพย์  
8. นางสุรีนุช  เกตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุรีนุช  เกตุแก้ว  
9. นายบุญลือ  บุญมี ก้านันต้าบลบางจาก บุญลือ  บุญมี  

10. นายวัณชัย  ปัณอัจฉรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 วัณชัย  ปัณอัจฉรา  
11. น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก เจ้าพนักงานธุรการ รัชนี  กิมวังตะโก  
12. นางกานดา  แก้วสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กานดา  แก้วสะอาด  

 
เปิดประชุม  เวลา  10.00 น. 
  เมื่อถึงก้าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  นายธนบูลย์  มีมาก  ประธานในการประชุม  ได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดประชุม 
 
นายธนบูลย์  มีมาก - วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ้าปี  2563  ตามท่ีประธานสภา 
(ประธานสภาฯ)            องค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  ประจ้าปี พ.ศ. 2563  

ระหว่างวันที่  15 – 29  ตุลาคม  2563  มีก้าหนดไม่เกิน  15  วัน  และนายอ้าเภอได้
พิจารณาแล้ว  ตามประกาศอ้าเภอเมืองเพชรบุรี  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางจาก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่  12  
เดือน ตุลาคม  2563  ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  จึงประกาศ
ก้าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ้าปี         
พ.ศ.2563  ในวันพฤหัสบดีที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  โครงการแข่งขันเรือยาวเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง  
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1  แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564  

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปี งบประมาณ     

พ.ศ. 2564 
4.2  ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก 
4.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ต่อไปขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก   ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  ก้าหนดการจัดงานโครงการแข่งขันเรือ 
(ประธานสภาฯ)  เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง  ประจ้าปี พ.ศ. 2563  ขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่  1 พฤศจิกายน  

2563  ณ  สนามตลาดน้้าวัดทองนพคุณ  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน  ส้าหรับการแต่งกายให้สวมเสื้อสีส้มส้าหรับก้าหนดการดังกล่าวประกอบด้วย 
เวลา  08.00 น. - ผู้น้าชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  และนักกีฬาพร้อมกันบริเวณงาน 
เวลา  08.30 น. - ลงทะเบียน  ผู้เข้าร่วมงานและนักกีฬา 
เวลา  09.00 น. – นายอ้าเภอเมืองเพชรบุรี  ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือยาว

เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง  ประจ้าปี 2563  เดินทางมาถึง          
ณ บริเวณพิธี 

 - นายก อบต.บางจาก  ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

 - นายอ้าเภอเมืองเพชรบุรี  กล่าวเปิดงาน (ดนตรีบรรเลง) 
เวลา  09.00 น. – เริ่มการแข่งขันเรือยาว  ประเภทเรือมาด 7 ฝีพาย  เรือยาว 7 ฝีพาย  

เรือยาว 12  ฝีพาย (รอบคัดเลือก) 
เวลา  12.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น. – เริ่มการแข่งขันเรือยาว  ประเภทเรือมาด 7 ฝีพาย  เรือยาว 7 ฝีพาย  

เรือยาว 12  ฝีพาย (รอบสอง) 
 

/เวลา... 
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เวลา  15.00 น. - เริ่มการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศทุกประเภท 
เวลา 16.00น. - พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล  เรือทุกประเภทพร้อมกันที่บริเวณกอง

อ้านวยการ  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง / ประธานจัดงานกล่าวรายงาน  
ประธานมอบถ้วยรางวัล  และกล่าวปิด 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บางจาก  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจ าปี  พ.ศ.2563 (ครั้งที่  2) เมื่อวันที่  15สิงหาคม  2563 

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ได้ท้าการตรวจสอบรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาอบต.บางจาก  ในการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ้าปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อ

วันที่  15  สิงหาคม  2563  ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่  ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้
ใช้มติขอสภาฯเพ่ือก้าหนดการแก้ไขให้ถูกต้อง  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ท้าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  หากมีการตกหล่นในสาระส้าคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯทราบและ
จะได้ท้าการแก้ไขให้ครับ  ถ้าไม่มี...ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายธนบูลย์  มีมาก   ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  ได้ด้าเนินการจัดท้าร่างแผนด้าเนิน 
(ประธานสภาฯ) ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท้า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 26  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนด้าเนินงาน  ดังกล่าวในคราวประชุม  เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2563  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  ส้าหรับรายละเอียด
จะให้เลขานุการสภา อบต.  ชี้แจงให้ทราบครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(เลขานุการสภา อบต.) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ส้าหรับรายละเอียดดังกล่าว  ขอเรียนเชิญ 

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ  

นางสุรีนุช  เกตุแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา อบต.      
(นักวิเคราะห์ฯ) บางจาก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะแผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ     พ.ศ. 

2564  ประกอบไปด้วย 
  - ส่วนที่  1  บทน้า  
  - ส่วนที่  2   บัญชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด้าเนินงาน  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

/1. ยุทธศาสตร์... 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ้านวน  6 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณ  1,799,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ      
กองช่าง 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  จ้านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของ
โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  500,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  2.1  แผนงานการเกษตร  จ้านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  200,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการพัฒนารายได้ 
  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ้านวน  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 

100 ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  35,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงาน
ปลัด 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  4.1  แผนงานการศึกษา จ้านวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  1,111,492.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 
  4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ้านวน  5  โครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  325,000.-บาท  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ้านวน  2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  10,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 
  5.2  แผนงานงบกลาง  จ้านวน  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  537,600.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1  แผนงานสาธารณสุข  จ้านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  170,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ้านวน  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 89.29 

ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  1,114,400.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง/
ส้านักงานปลัด 

 
/7.2... 
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  7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ้านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 

10.71 ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  228,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านัก
ปลัด 

 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
8.1  แผนงานการเกษตร  จ้านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  20,000.-บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานปลัด 
รวมทั้งหมด  69  โครงการ  จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  6,050,492.-บาท 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ  แผนด้าเนินงานประจ้าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

นายธนบูลย์  มีมาก   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  เป็นผู้เสนอญัตติขออนุมัติจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ขาดเงินสะสม  จ้านวน  2  โครงการขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจากชี้แจง

รายละเอียด  เหตุผลความจ้าเป็นที่ต้องจัดท้าดังกล่าว  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบาง
จากได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิชา  ทองยืน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.) ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ้านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

 1.  โครงการ  ก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว)  งบประมาณ  465,000.-บาท 
 2. โครงการ  ขุดลอกคลองเหมือง  ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 6 งบประมาณ  480,700.-บาท 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอพิจารณาความเห็นชอบให้
เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 8  เงินสะสม  ข้อ 89  องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (1) ให้กระท้าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่
จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก้าหนด 
 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล        
ด้วยกองช่างได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  และประชาชนผู้

เดือดร้อน  ตามหนังสือรับลงวันที่  1  ตุลาคม  2563  เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณลาน
ตากข้าว  และได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  หมู่ที่  
6  และประชาชนผู้เดือดร้อน  ตามหนังสือรับลงวันที่  1  ตุลาคม  2563  เรื่อง  ขอขุด
ลอกคลองเหมืองเนื่องจากตื้นเขิน  กองช่างได้ด้าเนินการออกส้ารวจตามค้าร้องของ
ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าเป็นไปตามค้าร้องของประชาชนผู้เดือดร้อนจริง  
จึงด้าเนินการส้ารวจ  ออกแบบ  และประมาณราคา  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างเร่งด่วน   ส้าหรับรายละเอียด ผมขอให้ผู้อ้านวยการกองช่างชี้แจงให้ที่
ประชุมได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยครับ  

นายสมใจ  ตาละลักษณ์  เรียนประธานสภา  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภา อบต.บางจาก   
(ผู้อ้านวยการกองช่าง) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ส้าหรับรายละเอียดที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ตามท่ี

ประชุมคณะผู้บริหารเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2543  ไปแล้วนั้น  ได้พิจารณาด้าเนินการ
โครงการดังนี้ 

1. โครงการ  ก่อสร้างลานคอนกรีต (ลานตากข้าว)  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
จุดที่  1  ขนาดกว้าง  22.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
จุดที่  2  ขนาดกว้าง  16.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
(รูปสามเหลี่ยม)  รวมพ้ืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  960.00  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการสถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่  2  บ้านปากคลอง  อ้าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณท่ีใช้ในการด้าเนินงาน  465,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

2. โครงการ  ขุดลอกคลองเหมือง  ตั้งแต่หมู่ที่  1  ถึงหมู่ที่  6  ต าบลบางจาก (หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  20,900  ลูกบาศก์เมตร)  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

สภาพเดิม   ปากคลองด้านบน  กว้าง  8.00  เมตร  ก้นคลองกว้างเฉลี่ย  6.00  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  2,200  เมตร 

สภาพหลังขุด  ปากคลองด้านบน  กว้าง  10.00  เมตร  ก้นคลองกว้างเฉลี่ย  8.00  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร  ยาว  2,200  เมตรสถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่  1  ถึง  หมู่ที่  6  
ต้าบลบางจาก  อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีงบประมาณท่ีใช้ในการ 

ด้าเนินงาน  480,700.-บาท  (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่ต้องการให้มีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร และก้าจัดวัชพืชที่ไม่จ้าเป็น ป้องกันการเกิดน้้าท่วมขังในพ้ืนที่  ประกอบกับ
ท้าให้ระบายน้้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
/เนื่องจาก... 
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เนื่องจาก  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
มิได้ตั้งจ่ายเพื่อการนี้ไว้  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในอ้านาจหน้าที่และภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลต้องท้าและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  จึงเห็นควรจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ้าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564  จ้านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  945,๗00.-บาท (-เก้า
แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้   จึงขอ
น้าเสนอ  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

นายธนบูลย์  มีมาก  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมและข้อระเบียบ 
(ประธานสภาฯ)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บ 
(เลขานุการสภาฯ)  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

จนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  หมวด 8  เงินสะสม  ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

1. ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก้าหนด 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป  หากไม่ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ้าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค้านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ส้าหรับข้อมูลเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่จะขออนุมัติจ่ายขาดได้นั้น  
ดิฉันขอเรียนเชิญ ผู้อ้านวยการกองคลังได้ชี้แจงในที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาค่ะ 

 
/นางวิภาวี... 
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นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม  เรียนประธานสภา  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภา อบต.  
(ผู้อ้านวยการกองคลัง)  บางจาก  หลังจากท่ีกองคลังได้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานข้อมูล  ดังนี้ค่ะ 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่  30  กันยายน  2563   6,223,525.64  บาท 
หัก  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  3  เดือน  1,991,010.00  บาท 
      รายจ่ายประจ้าอ่ืนๆ    1,000,000.00  บาท 
      กันเงินร้อยละ  10  ของงบประมาณ ปี 2564 2,100,000.00  บาท   
คงเหลือ งบประมาณที่สามารถน้ามาจ่ายขาดเงินสะสมได้  1,132,515.64  บาท 
ขอน้าเรียนให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายธนบูลย์  มีมาก  ตามท่ี  ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลการจ่ายขาดสะสม 
(ประธานสภาฯ) และเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ...หากไม่มี  ผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ้าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564  จ้านวน  2  โครงการ เป็นเงิน  945,๗00.-บาท 
(-เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

4.2  พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

นายธนบูลย์  มีมาก   ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  คณะกรรมาธิการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วม 
(ประธานสภาฯ) ของประชาชน  วุฒิสภา  ได้เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด้าเนินการตามเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการ
ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  โดยแจ้งให้ด้าเนินการตามหนังสือจังหวัด
เพชรบุรี  ด่วนที่สุด  ที่ พบ 0023.4/ ว13603  ลงวันที่  15  กันยายน  2563  เรื่อง  
การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส้าหรับรายละเอียด  
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในขั้นตอน
ต่อไปค่ะ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
(เลขานุการสภาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามหนังสือที่ท่านประธานสภาฯได้กล่าวมาแล้วนั้น  แจ้งให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117  
วรรคสี่  โดยให้สภาท้องถิ่นก้าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ 

 
/ ประชุม... 
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ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก้าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  และผลการด้าเนินงานของ
สภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีที่สมควร....ขอให้ในที่ประชุมดูร่างระเบียบฯ  ตามที่ได้
แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว 

 
(ร่าง) 

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก ได้พิจารณาในการประชุมสมัยที่...........ครั้งที่ ...... เมื่อ
วันที่.......................................ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ของสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยวางระเบียบไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท้าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและ       ลงลายมือ
ชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจากไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้า
ฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

  กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้ต้อง
ระบุถึงจ้านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ้านวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชน
เข้ารับฟังได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟัง
การประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

  ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจ้าที่ที่จัดไว้ส้าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท้าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม 

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท้าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ 

อาจรบกวนการประชุมได ้
(5) ไม่น้าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่น้าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  

ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

/ข้อ 3... 
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ข้อ  3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจากด้าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดท้าแบบค้าร้องของเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมค้าร้องของการเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต้าบลบางจาก พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดที่นั่งและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

ข้อ 4อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายธนบูลย์  มีมาก  เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ท่าน 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  มีข้อเสนอแนะ  
เพ่ิมเติมอย่างไร  เชิญได้ครับ......หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างฯ
ดังกล่าวครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายธนบูลย์  มีมาก เมื่อมี  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้ว  แจ้งให้ฝ่ายเลขา  ด้าเนินการจัดท้าประกาศ 
(ประธานสภาฯ) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันครับ 

4.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายธนบูลย์  มีมาก  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผน 
(ประธานสภาฯ) พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ือเติมถึง        

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด6  ข้อ  28  และข้อ 29  เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส้าหรับรายละเอียด
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประกอบการพิจารณาด้วยครับ 

น.ส.ธัญพร  รัตนกุสุมภ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ท่านประธานสภาฯได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
(เลขานุการสภาฯ)  ดิฉันข้อชี้แจงในข้อระเบียบ  ดังนี้ค่ะ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ือเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
หมวด 6  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ้านวนสองคน 

/5... 
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5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท้าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท้าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ้านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

1.  ก้าหนด แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นายธนบูลย์  มีมาก   ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาฯ)   แผนพัฒนาท้องถิ่น   

นายพิพัฒน์พงษ์ ปลั่งกลาง   เสนอนายบุญมาก  ขาวสอาด  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นประธาน 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1)   คณะกรรมการฯ 

ผู้รับรอง 1. นายสุชิน  ทับสีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 
    ผู้รับรอง 2. นางกนกวรรณ  สลีวงศ์สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 

นายบุญเลิศ  เสือสอาด    เสนอนายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการฯ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3)    ผู้รับรอง 1. นายเทียน  ทองคล้้าสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญมาก  ขาวสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 

นายบุญมาก  ขาวสอาด    เสนอนายนเรตร์  ทับทิมทองสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการฯ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)    ผู้รับรอง 1. นางพยอม  เทพเทศสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 
    ผู้รับรอง 2. นายบุญเลิศ  เสือสอาดสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

นายธนบูลย์  มีมาก    มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวารที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายธนบูลย์  มีมาก    สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดสอบถาม  

นายธนบูลย์  มีมาก     เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ  
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต้าบลบางจากสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563และ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา     12.00น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ธัญพร  รัตนกุสุมภ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  
 
  คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก  สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
(ลงชื่อ)           บุญมาก  ขาวสอาด  ประธานกรรมการ   

                (นายบุญมาก  ขาวสอาด) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตา้บลบางจาก หมูที่ ่4 

 
      (ลงชื่อ)  ประสิทธ์  เอี่ยมเทศ กรรมการ    (ลงชื่อ) เทียน  ทองคล้้า   กรรมการ
        (นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ)         (นายเทียน  ทองคล้้า) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก หมู่ที่ 6       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก หมู่ที่ 8 
 

 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางจาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจ้าปี 2563 (ครั้งที่ 2)เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

 
 

(ลงชื่อ)    ธนบูลย์ มีมาก  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                          (นายธนบูลย์ มีมาก)                 
                  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตา้บลบางจาก 
 


