




เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. - ด้วย อบต.เสือหึง ได้มีการโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ราย ขอเชิญ 
  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้แนะน าตัวให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
นางรัชฎาภรณ์  จันแก้ว - ดิฉันชื่อนางรัชฎาภรณ์  จันแก้ว ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ได้ย้ายมาจาก 
  อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ยินดี
  ที่ได้ร่วมท างานกับทุก ๆ ท่านคะ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงการประชุมในวันดังกล่าว สมาชิกสภา อบต. 
  เสือหึง มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) 
  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563  จ านวน  18 เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  
  งดออกเสียง  1  เสียง ส าหรับรายงานการประชุมจะส่งไปให้คณะกรรมการตรวจ
  รายงานการประชุม เพื่อด าเนินตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 เพ่ือขออนุมัติจากสภา อบต.เสือหึง จึงขอเชิญนายก อบต.เสือหึง ได้
  ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินสะสม ให้กับที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ 
นายก อบต. - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ทุกท่าน คณะผู้บริหาร อบต. 
  เสือหึง มีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติจากสภา อบต.เสือหึง ในการใช้จ่ายเงินสะสม 
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการใช้
  จ่ายเงินสะสมนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
  จากสภา ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
 เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด   
 ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
 สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก 
 ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
 การเงนิการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว” 
 - อบต.เสือหึง มีเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 7,818,662.56  
  บาท โดยมีรายละเอียดของการกันเงินสะสมและรายการหัก ดังนี้ 
  1. เงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน เป็นเงิน
       2,300,000.- บาท 
  2. กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
      บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดย อบต.เสือหึง ได้ตั้งงบประมาณ
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้จ านวน 26,813,000.- บาท กันไว้ 
      ร้อยละสิบ เป็นเงิน 2,681,300.- บาท  
  3. หักเงินสะสมสมที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน หรือที่สภาอนุมัติจ่าย
      แล้วแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 432,800.- บาท 
  4. หักลูกหนี้เงินสะสม ลูกหนี้ภาษี และเงินฝากกระทรวงการคลัง เป็นเงิน  
      932,689.37 บาท 
      รวมได้กันเงินสะสมและหักไว้ ทั้งสิ้น 6,346.789.37 บาท ดังนั้นจึงสามารถใช้
  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,471,873.19
  บาท โดยคณะผู้บริหาร อบต.เสือหึง มีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,300.- บาท ตามเอกสารที่ 
  แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญผู้อ านวยกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
  ได้รับทราบ 
นายจารุวัต  เอียดสังข์ - เรียน ประธานสภา อบต. ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
 - กองช่าง  เป็นเงิน  1,430,300.- บาท 
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  1,430,300.- บาท  
      ประกอบด้วย 
 1.1 ค่าครภุัณฑ์  เป็นเงิน    -    บาท    
 1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน  1,430,300.- บาท  แยกเป็น 
 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบางพาเหนือ (ช่วงที่ 2) 
 หมู่ที่ 2 จ านวน 91,000.- บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบางพาเหนือ (ช่วงที่
 2) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร
 ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2  

                 (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายสะอาด (ช่วงท่ี 2) 
 หมู่ที่ 9 จ านวน  421,300.- บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายสะอาด 
 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 
 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800
 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1  
 2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (3) โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - เขตเขาพระบาท
 หมู่ที่ 10 จ านวน 203,600.- บาท 
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - เขตเขาพระ
 บาท หมู่ที่ 10 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 
 400 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุก
 ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรหิน
 คลุกไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบ
 พร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1
  ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3  
  



- 4 - 
 

  (4) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเถี๊ยะ - สี่แยกหนองไพ 
 หมู่ที่ 6 จ านวน 465,400.- บาท                
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเถี๊ยะ - สี่แยกหนอง
 ไพ หมู่ที ่6 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300
 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุง
 ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร ปริมาตรหินคลุก
 ไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อม
 สเปรย์น้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4  
  (5) โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานางจ าปา หมู่ที่ 
 1 จ านวน 188,500.- บาท 
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานางจ าปา 
 หมู่ที่ 1 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
 หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ใช้วัสดุหนิคลุกปรับปรุงถนน
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
 กว่า 300 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า
  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 6  
  (6) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาจากเขตเขาพระบาท - บ้าน
 นายวิเชียร (ระบบท่อส่งน  า) หมู่ที่ 10 จ านวน 60,500.- บาท  
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยใช้
 ท่อ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 850 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา เช่น 
 ข้อลด , ข้อต่อต่างๆ , น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว
 จ านวน 1 ตัว บ่อพักพร้อมฝาปิด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563  หน้าที่ 4 ล าดับที่ 4  
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการดังกล่าว มาแล้วนั้น ไม่ทราบสมาชิกสภา
  อบต. ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา อบต. อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อสมาชิกสภา อบต. ไม่มีใครอภิปราย ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไป สมาชิก 
  สภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 ตาม โครงการข้างต้นโปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17  
  เสียง ไมอ่นุมัติ จ านวน  - เสียง  งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง 
 

 5.2 ญัตติการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขออนุมัตจิากสภา อบต.เสือหึง จึงขอเชิญ 
  นายก อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ให้กับ
  ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ 
นายก อบต. - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ทุกท่าน คณะผู้บริหาร อบต. 
  เสือหึง มีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติจากสภา อบต.เสือหึง ในการใช้จ่ายเงินทุน 
  ส ารองเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน โดยการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม นั้น ตามระเบียบกระทรวง  
  มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
  การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
  เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
       (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
  ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
  ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
 - อบต.เสือหึง มีเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 
  7,272,766.86 บาท โดย อบต.เสือหึง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 26,813,000.- 
  บาท ทุนส ารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นเงิน
  4,021,950.- บาท  ดังนั้นจึงสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกิน
  ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน  
  3,250,816.86 บาท โดยคณะผู้บริหาร อบต.เสือหึง มีความประสงค์ที่จะใช้ 
  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 
  3,163,600.- บาท ตามเอกสารทีแ่จกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว ส าหรับรายละเอียด
  โครงการการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ขอเชิญผู้อ านวยกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายจารุวัต  เอียดสังข์ - เรียน ประธานสภา อบต. ส าหรับรายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
  สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
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 - กองช่าง  เป็นเงิน  3,163,600.- บาท 
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  3,163,600.- บาท  
      ประกอบด้วย 
 1.1 ค่าครภุัณฑ์  เป็นเงิน    -    บาท    
 1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน  3,163,600.- บาท  แยกเป็น 
 1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสระอิฐ หมู่ที่
 2 จ านวน 364,800.- บาท 
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสระอิฐ
 หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 173 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร
 ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
 มาตรฐานจ านวน 1 ป้าย  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 2  
  (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสี่แยกหนองไพ - บ้าน
 กล้วย (ช่วงที่ 2 และ 3) หมู่ที่ 7 จ านวน 273,800.- บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสี่แยกหนองไพ - บ้าน
 กล้วย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 75 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
 300 ตารางเมตร และช่วงที่ 3 ใช้วัสดุหินคลุกรองพ้ืนทาง จ านวน 40 ลูกบาศก์
 เมตร ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา
  0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือปริมาณพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 160
  ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1  ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1  
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 2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  (3) โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านหลุมพอ หมู่ที่
 9 จ านวน 150,800.- บาท 
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านหลุมพอ
 หมู่ที่ 9 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร
 หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาด
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
 240 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า 
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3  

  (4) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในสวน หมู่ที่ 7  จ านวน 
 251,100.- บาท 
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านในสวน หมู่ที่ 7 ใช้
 เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร หรือ
 ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิว
 จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 
 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 5 

  (5) โครงการปรับปรุงถนนสายโพรงตุม - พรุรวบ หมู่ที่ 1 จ านวน 
 463,600.-  บาท 
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายโพรงตุม - พรุรวบ หมู่ที่ 1 ใช้
 เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร หรือ
 ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิว
 จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 690
 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1  

   (6) โครงการปรับปรุงสายทางหลวงชนบท - บ้านนางเขียว หมู่ที่ 5
 จ านวน 214,900.- บาท 
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสายทางหลวงชนบท - บ้านนางเขียว หมู่
 ที่ 5 ใช้เครื่องจักรเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง  350 เมตร 
 หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ใช้วัสดุหนิคลุกปรับปรุงถนน
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
 กว่า 340 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 6  

   (7) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกล้วย หมู่ที่ 8  จ านวน  
 434,200.- บาท 
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ใช้
 เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หรือ
 ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิว
 จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 672
 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 8  

  (8) โครงการปรับปรุงถนนสายคูไส้ไก่นายลอบ (1) หมู่ที่ 9 
 จ านวน 457,100.- บาท 
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายคูไส้ไก่นายลอบ (1) หมู่ที่ 9 
 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หรือ
 ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิว
 จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 
 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยบดอัดเรียบพร้อมสเปรย์น้ า ติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
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  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 13  
  (9) ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 จ านวน 
 53,800.- บาท 
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายสระโพธิ์ ใช้
 เครื่องจักรรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ารุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ระยะทาง 10 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ปรับปรุงผิวถนน
 โดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนา 
 0.15 เมตรหรือปริมาณพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ใช้วัสดุลูกรัง
 ปรับปรุงไหล่ทางจ านวน 40 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง 
 จ านวน 35 ลูกบาศก์เมตร 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 7  

       (10) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 จ านวน 
 353,700.- บาท                
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความ
 ลึกไม่น้อยกว่า 140 เมตร และหรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ใช้ท่อ 
 PVC. ขนาด Ø 6 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 ประกอบด้วย งานระบบน้ าดิบ งานระบบ
 ตู้ควบคุมปั๊มจ่ายน้ ารายละเอียดตามปริมาณงานและแบบที่ก าหนด ติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 6  

  (11) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาหน้า อบต. - คลองบ้าน
 ฉาง หมู่ที่ 3 จ านวน 102,900.- บาท    
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยใช้
 ท่อ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา 
 เช่น ข้อลด , ข้อต่อต่างๆ , น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด 1.5
 นิ้ว จ านวน 1 ตวั บ่อพักพร้อมฝาปิดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
 มาตรฐาน  จ านวน 1 ป้าย 
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  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 7  

             (12) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาสะพานคลองเถี๊ยะ - บ้าน
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 จ านวน 42,900.- บาท  
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยใช้
 ท่อ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 530 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา เช่น
 ข้อลด , ข้อต่อต่างๆ , น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว 
 จ านวน 1 ตัว บ่อพักพร้อมฝาปิด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8  
 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการดังกล่าว มาแล้วนั้น ไม่ทราบ 
  สมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา อบต. อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อสมาชิกสภา อบต. ไม่มีใครอภิปราย ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไป สมาชิก 
  สภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการข้างต้นโปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จ านวน 17 เสียง ไมอ่นุมัติ จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะซักถามอีกบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.   
 
 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  



- 11 - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)         สุรพล  สินทรัพย์   ส.อบต. หมู่ 3  (ลงชื่อ)      นิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์  ส.อบต. หมู่ 6 
                    (นายสุรพล  สินทรัพย์)                              (นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)           วิทูล  พรหมรักษ์  ส.อบต. หมู่ 9  (ลงชื่อ)       กัณหา  ทองก่ิง     ส.อบต. หมู่ 1 
                      (นายวิทูล  พรหมรักษ์)                              (นางกัณหา  ทองกิ่ง) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม         เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุรชัย  อุ้มชู   ส.อบต. หมู่ 4 
           (นายสุรชัย  อุ้มชู) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  

                        สภา อบต.เสือหึง ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

 (ลงชื่อ)          วรวิทย์  ชูเสือหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  
  




