
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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     วันท่ี   22  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  ๐๙.๐๐   น.   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุญมี  วิเศษนคร  
๕ นายสุรเชษฐ์  ไทยสวี ผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ สุรเชษฐ์  ไทยสวี  
6 นายสันติ  ใจรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 สันติ  ใจรักษ์  
7 นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
8 นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
9 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  

10 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุด    
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เม่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจำปี 2562 คร้ังที่ 1/๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาทะลุ พร้อมทั้งอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี 

   ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
และมีประกาศกำหนดวันเร่ิมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕62 มี
กำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2562 นั้น  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 6)  
พ.ศ. ๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕62 คร้ังที่ 1/2562  และ
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ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนทราบและ  
เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็น
ต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  หมู่ท่ี 2 ตำบล     
เขาทะลุ  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 
2562  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
             ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพรได้ รับแจ้ งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ  1 ต้น พร้องท้ังลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ใน
เว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th    

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
   ๑.๒  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับหรือ
ประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
      ประธานสภาฯ   อำเภอสวี แจ้ง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตรา

สัญ ลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับหรือ
ประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้  
ตราสัญลักษณ์ฯ กำหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติกับสำนักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร   ดังน้ี   ข้อ ๑ การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ในระหว่างการสร้างของวัด สิ่งปลูกสร้างน้ันจะต้องดำเนินการไปแล้ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานการก่อสร้างท้ังหมด สำหรับกรณีที่ยังมิได้ดำเนินการ
ก่อสร้างน้อย จะต้องมีแผนการดำเนินงานและงบประมาณเรียบร้อยแล้วในวันที่   
ขออนุญาต 
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   ข้อ ๒ วัดที่ประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งป ลูกสร้างต่างๆ เช่น         
หน้าอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างใด ที่มีลักษณะเดียวกับที่
กล่าวมาข้างต้น ให้เจ้าอาวาสทำรายงาน ประกอบด้วย 

   (๑) แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   (๒) สำเนาประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา 
   (๓) สำเนาใบสุทธิ 
   (๔) ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน 
   (๕) ประวัติวัด 

    (๖) รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์การก่อสร้าง การใช้   
ประโยชน์ งบประมาณที่ใช้แผนการดำเนินการ ความคืบหน้าของการดำเนินการ 
ภาพถ่ายสถานท่ีและสิ่งปลูกสร้างโดยละเอียด) โดยให้เสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ ตามลำดับ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือความเห็นสมควรสนับสนุนการขออนุญาต และให้เจ้า
คณะใหญ่ส่งรายงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบไปยังสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

   ข้อ ๓ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาเอกสาร
ตาม ข้อ ๒ หากมีความถูกต้อง ครบถ้วนให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตใช้
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานประกอบการ
ขออนุญาตของวัด ไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป   

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๓ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน    
ส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 นั้น 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 
น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

    
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  นายสุรเชษฐ์  ไทยสวี  ผู้เช่ียวชาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านได้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุด้วยในครั้งนี้  เนื่องจากมีเรื่องที่
จะแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในที่ประชุมทราบ จึงขอเชิญท่าน
แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ ลำดับต่อไป ขอเชิญครับ 

  นายสุรเชษฐ์  ไทยสวี 
ผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) กระผมมีเรื่องท่ีจะขอแจ้งให้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้รับทราบ ดังนี้ 
  - การก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ 
   ก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ในเขตพ้ืนที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 

เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาของตำบลเขาทะลุ และช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงการจะแก้ไขปัญหานี้ได้ทุกคน ทุกฝ่าย
จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ีร่วมกัน กระผมเชื่อว่าหากได้มีการ
เร่ิมคิด เริ่มทำ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ครับ 

  - โครงการถ่ายโอนถนนสายเขาทะลุ-น้ำฉา 
   ซ่ึงได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ปัจจุบัน คือ 

กรมทางหลวงชนบท ถนนเส้นนี้สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงในการเกิดอุทกภัยจาก
ถนนเพชรเกษมได้ เน่ืองจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายเขาทะลุ-เขาค่าย ซ่ึงอยู่ในความดูแล
ของกรมทางหลวงชนบท ถนนสายเขาปีบ-สี่แยกเขาทะลุ อยู่ในความดูแลของ
แขวนการทางจังหวัดระนอง ถนนสายเขาทะลุ – ช่องบอน-บางแก้ว ก็อยู่ในความ
ดูแลกรมทางหลวงชนบทของจังหวัดระนอง ถ้าหากเราสามารถคืนหรือถ่ายโอน
ถนนสายเขาทะลุ -น้ำฉา โดยอาศัยผู้แทนหรือตัวแทน แต่เราต้องมี หลักการและ
เหตุผลเพียงพอในการนำเสนอ เพ่ือจะขอคืนให้ กับกรมทางหลวง ให้ เป็น
ยุทธศาสตร์หลัก  กระผมจึงขอแจ้งผ่านท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาทะลุให้ได้รับทราบ ในการหาแนวทางดำเนินการต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
          ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 

๒๕62 ครั้งที่ ๑/2562 ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
    ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ   ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุม

สภาครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕62 คร้ังที่ ๑/2562 ในวันที่ 
13 มิถุนายน 2562) ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น 
ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่าน
ใดต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ  ใน
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รายงานการประชุมสภาฯ  คร้ังท่ีผ่านมา (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕62 
คร้ังท่ี ๑/2562)  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
   มติที่ประชุม  รับรอง  1๗ เสียง 
      ไม่รับรอง   - เสียง 
      งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
(วาระท่ี ๑ ) รับหลักการ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เร่ือง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ตั้นต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ใน
วาระที่  ๑ (รับหลักการ) ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ช้ีแจง
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  หลังจากนั้นจะให้    
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ชี้แจงในส่วนร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะพิจารณา ๓ วาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ี ๑ รับหลักการ จะให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  วาระที่ ๒ 
ให้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ยื่นคำขอแปรญัตติในประเด็นต่างๆ ไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง  นับแต่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒  ให้ปรึกษาเร่ืองตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมฯ  มีมติเป็นอย่างอ่ืน  วาระท่ี 
๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะได้
ลงมติ ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ขอขอบคุณครับ 
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นายวราชัย  ตั้นตี ๋
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ ช้ีแจงเก่ียวกับการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัย  หรือมี
ข้อสอบถามเก่ียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕62  ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุอีกครั้งหนึ่ง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   
เขาทะลุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
ดังต่อไปนี้ 

  1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป      

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี       

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน 22,215,973.70  บาท
 1.1.2 เงินสะสม    จำนวน 9,713,372.07  บาท
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน 6,529,070.51  บาท
 1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันฯ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
 1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท          

 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท   
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.

2562      
 (1) รายรับจริง จำนวน 35,908,242.38 บาท ประกอบด้วย  

 หมวดภาษีอากร     จำนวน 756,190.41 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 168,704.70 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 139,992.01 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 326,072.00  บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 54,595.47  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จำนวน 0.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 15,430,452.59 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จำนวน 19,032,235.20 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 854,000.00     บาท 

 (3) รายจ่ายจริง     จำนวน 30,857,140.86  บาท  
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 ประกอบด้วย   
  งบกลาง     จำนวน 8,949,081.00 บาท

 งบบุคลากร    จำนวน 9,100,140.00 บาท
 งบดำเนินงาน    จำนวน 6,016,369.94 บาท
 งบลงทุน    จำนวน 3,548,549.92 บาท
 งบรายจ่ายอ่ืน    จำนวน               0.00 บาท
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน 3,243,000.00 บาท 

 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
 จำนวน  854,000.00 บาท      
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 769,000.00 บาท  

 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  2,153,300.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท  

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   42,540,000  บาท  แยกเป็น  

 รายได้จัดเก็บเอง        
 หมวดภาษีอากร     รวม 1,576,000 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 194,000 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม 100,000 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 400,000 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม 190,000 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    จำนวน 60,000 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดภาษีจัดสรร    รวม 20,144,000 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม 19,936,000 บาท 

  รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายจำแนกตามแผนงานนี ้
 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 14,371,944 บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 160,000 บาท 
   - แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้ 6,349,151 บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว้ 450,000 บาท 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้ 40,000 บาท

  - แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้ 9,371,472 บาท
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 170,000 บาท
  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 640,000 บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร   ตั้งไว้ 20,000 บาท 
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 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้ 10,967,433 บาท 

 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น     จำนวน 42,540,000  บาท
  และในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูจากเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯท่ีได้แจกไปให้แก่ท่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ  

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๖๓ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินให้ยกมือ
ข้ึนพ้นศีรษะ เม่ือประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่
ของตนหรือ ณ ที่ซ่ึงจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถ่ิน ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านถือปฏิบัติด้วยครับ 

   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายในส่วนของ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ท่ีเสนอโดยผู้บริหารองค์การส่วนตำบล
เขาทะลุฉบับนี้บ้าง เชิญครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการ  (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) ขอมติที่ประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม รับหลักการ  17 เสียง 
  ไม่รับหลักการ   - เสียง 
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

***************************เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน***************************** 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. (ต่อ) 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ลำดับต่อไป เราจะมาพิจารณาเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการและ
ข้ันตอนในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 

   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 7 คน 
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(2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ 105 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุด
ต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน และข้อ 107 ภายใต้
ข้อบังคับ 103 กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรื
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาฯหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การ
เสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ีสมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบเก่ียวกับระเบียบข้อ

กฎหมายเรียบร้อยแล้วผมขอหารือในท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติแบบสามัญหรือ แบบวิสามัญ  ขอเชิญเสนอครับ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
   ส.อบต. หมู่ 3  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติแบบสามัญ ครับ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน  ส.อบต.หมู่  ๖ 
  ๒.  นายสำเภา  ศรีบุปผา   ส.อบต.หมู่  ๔ 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่

มี ถือว่าท่ีประชุมฯมีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕63 

  ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติก่ี 
 คน (ไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน)  ขอเชิญครับ 
นายศราวุธ  ศรีนวล 
  ส.อบต.หมู่ 3  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติจำนวน  ๕  คนครับ 
  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายบรรพต  นิลเวช   ส.อบต.หมู่  ๕ 
  ๒.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน  ส.อบต.หมู่  6 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  
๕ คน   

ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญครับ 
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นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์ 
     ส.อบต.หมู่ 1  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ดิฉันขอเสนอ นายศราวุธ  ศรีนวล  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
 

ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่  11   

๒.  นายแสวง  พนมใส  ส.อบต.หมู่  7 
 
 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือ

ว่า นายศราวุธ  ศรีนวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 3   เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

    มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ 

นายเรืองเดช โตพุนพิน 
     ส.อบต.หมู่ 6  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอนายบรรพต  นิลเวช  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑. นายชำนาญ  นุ้ยดำ  ส.อบต.หมู่ 1 
  ๒. นายอุทัย  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่ 10 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือ

ว่า นายบรรพต  นิลเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 5  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

       มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายชำนาญ  นุ้ยดำ 
  ส.อบต.หมู่ 1  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายวันชัย  พรมกัณฑ์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑.  นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ  ส.อบต.หมู่ 11 
๒.  นายนิเวศน์  โตพะไล  ส.อบต.หมู่ 4 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า  

นายวันชัย  พรมกัณฑ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

       มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
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นายศิริฤกษ์  ทองเรือง   
     ส.อบต.หมู่ 5  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายชาญชัย  ศรียาภัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒ ท่าน 

  ๑.  นายวันชัย  พรมกัณฑ์  ส.อบต.หมู่ 7 
  ๒.  นายแสวง  พนมใส  ส.อบต.หมู่ 2 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า 

นายชาญชัย  ศรียาภัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 11  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

    มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ 

นายบรรพต  นิลเวช 
   ส.อบต.หมู่ 5  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอนางสุพิศชญา  พงษ์สถิตย์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑.  นายบัวลับ บุญลา  ส.อบต.หมู่ 10 
  ๒.  นายสำเภา  ศรีบุปผา  ส.อบต.หมู่ 4 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า 

นางสุพิศชญา      พงษ์สถิตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ 

       มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ใน

เม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว ประกอบด้วย  
                       ๑. นายศราวุธ  ศรีนวล    ส.อบต.หมู่ 2 

๒. นายบรรพต  นิลเวช    ส.อบต.หมู่ 5 
๓. นายวันชัย  พรมกัณฑ์   ส.อบต.หมู่ 7 
๔. นายชาญชัย  ศรียาภัย   ส.อบต.หมู่ 11 
๕. นางสุพิศชญา   พงษ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ 1 
 

ลำดับต่อไป ผมจะให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงและ
นัดประชุมและเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคร้ังแรก 

 นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
   เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
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คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมงแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ผมขอเสนอให้ยื่นคำขอแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 23-25 

สิงหาคม 2562  เวลา ๐8.๐๐น. ถึงเวลา  16.๐๐ น.  ณ  ห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำห น้ า ท่ีประธานฯ ) กำหนดวันประชุมพิ จารณ าแปรญั ตติ ขอ ง

คณะกรรมการแปรญัตติ กำหนดในวันท่ี  26  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) กำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 

2562 ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 เห็นชอบ 
ในวันพฤหัสบดีที่  29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม  

สภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดน้ีการประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและ
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอ
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ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี  
2562 คร้ังท่ี ๑/2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

 
       ลงชื่อ     วิโรจน์  แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 
                (นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)   ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    บรรพต  นิลเวช    กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )             (นายบรรพต  นิลเวช) 
 
 
(ลงชื่อ)     แสวง  พนมใส        กรรมการ   (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ์  ทองเรือง   กรรมการ 
         ( นายแสวง  พนมใส )            (นายศิริฤกษ์  ทองเรือง) 
 
  

(ลงชื่อ)  อุดม  ม่วงศรี กรรมการ 
( นายอุดม  ม่วงศรี ) 

 
 

(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผู้รับรอง 
(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 
 


