
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๑๖. 
๑๗. 

นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ 
นายหนูนิตย์  บัวชา 
นายฉลวย  ธรรมธุระ 
นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ 
นางโสภา  ลาล าโกน 
นายเกื้อ  รอบคอบ 
นายเกษร  พิศพล 
นายภาณุพงษ์  มุ่งดี 
นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ 
นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ 
นายสอน  มุ่งดี 
นางสาวส าราญ  ก่ายกอง 
นายอาคม  ดีต่อ 
นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา 
นายยงยุทธ  มุ่งดี 
นายสุระพล  มุ่งดี 
นายวิชญ์พล  ไตรศร   

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
เลขานุการสภาฯ 

บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ 
หนูนิตย์  บัวชา 
ฉลวย  ธรรมธุระ 
อุทิศ  พันธ์รัมย์ 
โสภา  ลาล าโกน 
เกื้อ  รอบคอบ 
เกษร  พิศพล 
ภาณุพงษ์  มุ่งดี 
ประสาน  ส าเลิศรัมย์ 
หมั่น  ส ารวมรัมย์ 
สอน  มุ่งดี 
ส าราญ  ก่ายกอง 
อาคม  ดีต่อ 
สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา 
ยงยุทธ  มุ่งดี 
สุระพล  มุ่งดี 
วิชญ์พล  ไตรศร  

 

ผู้มาประชุม  จ านวน  ๑๗  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
 

นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ 
นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ 
นายมานิตย์  บุราสิทธิ์ 
นายจ าปี  สุขเลา 
น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง 
น.ส.สมจิตย์ ซ้ายก่า 
นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
นางภาวิณี  ดีประจ า 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม 

นายก อบต.บุโพธิ์ 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ 
สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ 
ประยุทธ  สะอาดรัมย์ 
มานิตย์  บุราสิทธิ์ 
จ าปี  สุขเลา 
พัชรินทร์ ศรีพลัง 
สมจิตย์ ซ้ายก่า 
ภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
ภาวิณี  ดีประจ า 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม 

 

  ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๑๐  คน 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๓.๐๐ น.    
เลขานุการสภา   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์

ประชุมแล้วจึงเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ประธานสภา   ขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ หนังสืออ าเภอล าปลายมาศ แจ้งข้อซักซ้อมเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ เกี่ยวกับการใช้รถฉุกเฉิน ซึ่งต้องใช้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ เท่านั้น 
1.2  แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และให้ปปช. เปิดเผยทรัพย์สิน ซึ่งในส่วน อบต.จะมีเพียงนายก และรองนายก อบต.
พนักงานของรัฐในระดับสูงเท่านั้น 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา   ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้วหากมีข้อเสนอ
แก้ไขให้แกไ้ขในที่ประชุมต่อไปหากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๓.๑ รายงานการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดและชี้แจงต่อที่ประชุม 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผน 
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น  

บัดนี้องค์การบริหารส่วนส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ด าเนินการตามระเบียบเรียบร้อย
แล้ว โดยได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง
ให้กับสมาชิกแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 



- 3 – 
 

๓.๒ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดและชี้แจงต่อที่ประชุม 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไข 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ ไปแล้วนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการด าเนินการได้
จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือประเมินผลการรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ (๕) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ขณะนี้  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ได้ด าเนินการ ชี้แจง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ แล้ว 
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

นายก อบต.  ขอน าเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ใน
ด้านต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๕๘/๕ วรรคท้าย ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี จึงขอเชิญนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุโพธิ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ต่อสภา 
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นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
นายก อบต.บุโพธิ์ ตามท่ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงาน

และก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ไว้ ดังนี้ 
 นโยบาย 
 ๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 ๒.พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ๔.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้

เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๖.ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๗.ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสังคมอยู่อย่างมิตร น าคุณภาพชีวิตชุมชนให้รุ่งเรือง” 
 บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ดิฉันขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ รายละเอียดตาม power point
และเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ             เนื่องจากผู้บริหารได้เสนอขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการโอน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของส านักปลัด จึงขอเชิญปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งและ
น าเสนอรายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดอบต.  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 ,29  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดการโอน 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อไป 

น.ส.สมจิตย์ ซ้ายก่า       ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
หัวหน้าส านักปลัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบุโพธิ์  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ ์เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย เพิ่มเติม จากรายการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเสนอรายละเอียดเพื่อให้ 
สภาฯพิจารณา ดังนี้ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
ส านักปลัด 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  หัวเทียน 
น้ ามันเบรก ฯลฯ 

   ตั้งไว้  50,000  บาท 
   โอนลด   14,700  บาท  

เพื่อโอนเพิ่มและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
    

1.โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
1. จัดซื้อสายดูดน้ ารถดับเพลิง(สายอ่อน)   
ตั้งไว้    12,000   บาท 
โอนเพิ่ม  12,000  บาท 
เป็นเงิน  24,000  บาท 

 
2.ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าจัดซื้อเสาแขวนกระปุกน้ าเกลือ  เป็นเงิน  2,700   บาท 

 
         รายละเอียดประกอบการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักปลัด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
ข้อความเดิม 
1. ค่าจัดซื้อสายดูดน้ ารถดับเพลิง(สายอ่อน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดูดน้ ารถดับเพลิง(สายอ่อน)  ราคา 12,000  บาท 

 
ข้อความใหม่ 
1. ค่าจัดซื้อสายดูดน้ ารถดับเพลิง(สายอ่อน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดูดน้ ารถดับเพลิง(สายอ่อน) ขนาด3X6  เมตร  
จ านวน  2 สายๆละ 12,000  บาท  เป็นเงิน  24,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็น หากมีข้อสงสัยในซักถาม 
   หากไม่มี ขอถามมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เสนอ 

 - เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 - งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอและซักถามปัญหาในการด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้ส่วนที่

เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถาม ไม่มีสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอปิดการประชุม
  
ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)     วิชญ์พล ไตรศร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายวิชญ์พล ไตรศร) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

(ลงชื่อ)หมั่น  ส ารวมรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ    
    (นายหมั่น  ส ารวมรัมย์)  

    ส.อบต.หมู่ที่ 5   

 (ลงชื่อ)สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา คณะกรรมการตรวจฯ 
(นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา) 

                                ส.อบต.หมู่ที่ 7   

(ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์  คณะกรรมการตรวจฯ           
    (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์)  

     ส.อบต.หมู่ที่ 4   

(ลงชื่อ) บุญรอด สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ 
( นายบุญรอด สะอ้ืนรัมย์  ) 

 

 

 

 

 


