
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๘ 

  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันศุกรที่  ๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
………………………………………… 

      ผูมาประชุม 
        ลําดับที่    ชื่อ –สกุล   ตําแหนง 

๑  นายธีรวุฒิ   มีนาท  ประธานสภา อบต. 
๒  นายประเทือง  แจงเรือง  รองประธานสภา อบต. 
๓  นางณัฐฐิญา  แปนไทย เลขานุการสภา อบต. 
๔  นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกภา อบต. หมู ๑ 
๕  นางสุภา   จันทรแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
๖  นายเฉลิม  คําแกว  สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
๗  นายเฉลิม  แยกรัง  สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
๘  นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
๙  นายชูชัย   ทองดี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
๑๐  นายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๑๑  นายสมบูรณ  ทิมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๑๒  นายบังอรณ  หนูทิพย  สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
๑๓  นางวรรณา  เกตุแกว  สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
 

ผูเขารวมประชุม 
        ลําดับที่    ชื่อ –สกุล   ตําแหนง 

๑  นายสมิง   คงประเสริฐ  นายก อบต.ไรโคก 
๒  นายหยุด  พูลพิพัฒน  รองนายก อบต. 
๓  นางอัจฉรา  เพิ่มทรัพย  เลขานุการนายก อบต. 
4  วาที่รอยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร  หัวหนาสํานักปลัด 
5  นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน   หัวหนาสวนการศึกษา ฯ 
6  นางพรรณี  สมบูรณ   นักวิชาการเงินละบัญชีรักษา 
        ราชการแทนหัวหนาสวนการคลัง 
7  นางธาวิณ ี  ชาววงศจันทร  บุคลากร 
8  นายสุทิน  กลอมสกุล  ผูใหญบานหมูที่ ๓ 
9  นายสมพร  ผองภักต  ผูใหญบาน หมูที่ ๕ 
๑0  นายฉลอง  พลับทอง  ผูใหญบาน หมูที่ ๖ 
๑1  นางสอน   ขาวสนิท  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๑2  นางเพ็ญวิภา  มิตรมาก   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๑3  นางภควดี  นกนวม   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

 บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมาประชุมกันจํานวน  
๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลวจึงขอเชิญประธานสภาองคการบริหาร    
สวนตําบลไรโคก กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตอไป   

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

 ผมขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก สมัยสามัญ        
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 

พ.ศ.๒๕๕๘  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      สําหรับประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม พ.ศ.2558 ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เปนผูชี้แจง 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

      ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
พ.ศ.2558 ไดกําหนดคานิยม (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม ๙ ประการ ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 สําหรับคานิยม (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับพนักงาน   
สวนตําบลและพนักงานจางพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล    
ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
เปนกลางทางเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก    
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
๔. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

๕. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ 
๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
๘. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได  
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

     10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี 
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

  
 ๑.2 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง เจตนารมณปองกันและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พ.ศ.๒๕๕๘ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      สําหรับประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง เจตนารมณปองกัน
และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พ.ศ.๒๕๕๘ ขอใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไรโคกเปนผูชี้แจง 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

      ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง เจตนารมณปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พ.ศ.๒๕๕๘ 

ขอ ๑ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ขอ ๒ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองเปน
แบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

ขอ ๓ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

ขอ ๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองไม
ประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรู
ความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
     ขอ ๖ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองมุง
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
     ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

      ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองรักษา
ความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงาน 
จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือ
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
      ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองรักษา 
และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน 
      ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล 
หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตาง ๆ       
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือ
การใหตามประเพณี 
     ข อ  ๑๑ พนักงานส วนตํ าบลขององคการบริหารส วนตํ าบลไร โคก            
ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ํ า ใจ             
มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จํ า เปนในการปฏิบัติ งานของ                
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทํารายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ใหสมาชิกสภาทุกทานแลว  
ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

นางณัฐฐญิา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน  
ดิฉันนางณัฐฐิญา  แปนไทย  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
ขอเรียนวารายงานการประชุมมีจํานวนทั้งสิ้น  ๑๗  หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ในมือทาน ขอบคุณคะ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดมอบเอกสารบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ ใหทานแลวนั้น มีสวนใดที่ตองการแกไขหรือเพิ่มเติม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม ขอเชิญครับ 

 - ไมมีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทองถิ่น ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาฯ  
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     หากไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องที่เสนอใหม 
 ๓.๑  ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอญัตติเรื่องขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก พิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหาร              
สวนตําบลไรโคก ไดชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวของ 

นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  หมวด ๓  ญัตติ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง  
ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงค           
จะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้น     
พอสมควรแลว เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ ง                  
สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได ขอ  ๔๘  
ในกรณีที่สภาทองถิ่นมีมติ ไม รับหลักการแหงร างขอบัญญัติ งบประมาณ  
ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่น เปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํ านวนที่กฎหมาย               
วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ  ๑๒  
แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อคณะกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณีองคการ
บริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ  ทั้งนี้ใหดําเนินการภายในสามวัน             
นับแตวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 
     ใหประธานสภาทองถิ่นทําหนังสือแจงมติของสภาทองถิ่นที่ไมรับหลักการ  
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถิ่นทราบในวันถัดจากวันที ่               
สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 
     ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นมีมติลงรับหลักการแลว  ถาจะตอง
สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให                 
สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกพิจารณาตอไป ขอเชิญนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกครับ  

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

      เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมิง  คงประเสริฐ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก ขอแถลงงบประมาณประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้          

      บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก           
จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง    
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ดังตอไปนี ้
๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบทดลอง  ณ  วันที่  24 กรกฎาคม  ๒๕๕๘ องคการบริหารสวนตําบล           
ไรโคก มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินสะสมคงเหลือ 8,874,095.39 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 1,655,875.00 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 2,309,062.34 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 0.00 บาท 
1.2 เงินกูคงคาง 0.00 บาท 
๒.  การรายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ  
ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘     
(๑) รายรับจริง จํานวน 21,875,372.25 บาท 
     หมวดภาษีอากร                                      75,845.58  บาท 
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต        55,979.00  บาท 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน                           55,867.28  บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  500,706.00  บาท 
      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                     63,870.00  บาท 
      หมวดรายไดจากทุน                                                0.00  บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร                                   10,347,715.00  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                            10,775,389.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตุประสงค  24,000.00 บาท 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

(3) รายจายจริง  12,545,139.32 บาท ประกอบดวย 
      งบกลาง                             340,441.00 บาท 
      งบบุคลากร                       4,923,935.00 บาท 
      งบดําเนินงาน                     4,023,005.49 บาท 
      งบลงทุน                          1,345,960.83 บาท 
      งบรายจายอื่น                    1,100,797.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน                      811,000.00 บาท 
(4 )  รายจ ายที่ จ ายจาก เงิ นอุ ดหนุนที่ รั ฐบาล ให โ ดยระบุ วั ตถุประสงค 
4,375,185.20 บาท 
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม 2,814,200 บาท 
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 
      รายละเอียดประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          
มีรายละเอียดประมาณการรายรับ ดังนี้ 
      หมวดภาษีอากร                                         92,000.00 บาท 
      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต           53,700.00 บาท 
      หมวดรายไดจากทรัพยสิน                             250,000.00 บาท 
      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   1,000,000.00 บาท 
      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                  170,000.00 บาท 
      หมวดรายไดจากทุน                                             0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร                                  13,434,300.00 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                              5,000,000.00 บาท 
      รวมทั้งสิ้น  20,000,000.00 บาท 

      โดยรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          
มีรายละเอียดประมาณการรายจาย ดังนี้ 
     1.รายจายงบกลาง                   725,660.00  บาท 
     2.รายจายงบบุคลากร             7,559,820.00  บาท 
     3.รายจายงบดําเนินงาน          5,941,720.00  บาท 
     4.รายจายงบลงทุน               4,892,800.00  บาท 
     5.รายจายงบรายจายอื่น              20,000.00  บาท 
     6.รายจายงบเงินอุดหนุน            860,000.00  บาท 
    รวมงบประมาณรายจายฯ  จํานวน 20,000,000.00 บาท  
     กระผมขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารส วนตํ าบลไร โคกพิจารณา            
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด 
ตามเอกสาร ที่แจกใหแลวนั้น ขอขอบคุณครับ 

  
  
  



-7- 
  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ตามรายละเอียดที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดชี้แจงและไดเสนอ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนทองถิ่นทราบแลวนั้น มีสมาชิกสภาองคการบริหาร             
สวนตําบลไรโคกทานใดตองการอภิปรายในสวนใดบางหรือไม 

 - ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมไมมีขอสงสัยหรือตองการอภิปรายใดๆ แลว กระผมขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติเพื่อรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระแรก ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    ญัตติรางขอบัญญัติที่สมาชิกสภาทองถิ่นรับหลักการแลว จะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  ขอใหที่ประชุมเสนอ
ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร างขอบัญญัติ  ตามหมวด ๘ คณะกรรมการ                   
สภาทองถิ่น  ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น  
มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ  ๑๐๓  
และขอ  ๑๐๔  สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือบุคคลที่ไมได
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปน
แกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น จึงขอเชิญสมาชิกเสนอจํานวน       
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอครับ 

นายเฉลิม  คําแกว 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
กระผมนายเฉลิม  คําแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ ๒ 
กระผมขอเสนอจํานวนของคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๖  คน ขอบคุณครับ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     มีสมาชิกสภาองคการบริหารส วนตํ าบลไร โคกทานใดเสนอจํ านวน                 
ของคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม ถามีขอใหเสนอ ขอเชิญครับ  

 - ไมมีการเสนอ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ถาไมมีถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดเสนอคณะกรรมการ     
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จํานวน  ๖  คน ขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทในการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน  ๖  คน 

  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     กระผมขอเสนอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๖  คน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
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นายเฉลิม  คําแกว 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
กระผมนายเฉลิม  คําแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ ๒  
ขอเสนอ  นางสุภา  จันทรแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก        
หมูที่ ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นายทองหลอ ขาวสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 5 
        ๒. นายเฉลิม  แยกรัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ ๒ 

นางสุภา  จันทรแกว 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ดิฉัน นางสุภา  จันทรแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ ๑  
ขอเสนอ นายเฉลิม  คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 2 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 3 
        ๒. นายสมบูรณ  ทิมทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
            หมูที่ 5 

นายสมบูรณ  ทิมทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.5 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
กระผม นายสมบูรณ  ทิมทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก              
หมูที่ 5  ขอเสนอ นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก หมูที่ 3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 1 
        ๒. นางวรรณา  เกตุแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
            หมูที่ 6 

นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
กระผม นายบุญเชิด  ฉลาดเลศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก              
หมูที่ 1  ขอเสนอ นายประเทือง  แจงเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก หมูที่ 4 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นางสุภา  จันทรแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 1 
        ๒. นายชูชัย  ทองด ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
            หมูที่ 3 

  
  



-9- 
  
นางวรรณา  เกตุแกว 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ดิฉัน นางวรรณา  เกตุแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก              
หมูที่ 6  ขอเสนอ นายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 1 
        ๒. นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
            หมูที่ 3 

นางบังอรณ  หนูทิพย 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 

     เรียนทานประธาน  สมาชิกสภา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ดิฉัน นางบังอร  หนูทิพย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไร โคก              
หมูที่ 6  ขอเสนอ นางวรรณา  เกตุแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    
ไรโคก หมูที่ 6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกสภารับรอง 
ไดแก ๑. นายเฉลิม  แยกรัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                  
            หมูที่ 2 
        ๒. นายชูชัย  ทองด ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
            หมูที่ 3 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอและรับรองสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 6 ทาน ดังนี ้
    1.นางสุภา  จันทรแกว  สมาชิกสภา อบต.ม.1 
    2.นายเฉลิม  คําแกว สมาชิกสภา อบต.ม.2 
    3.นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภา อบต.ม.3 
    4.นายประเทือง  แจงเรือง สมาชิกสภา อบต.ม.4 
    5.นายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภา อบต.ม.5 
    6.นางวรรณา  เกตุแกว สมาชิกสภา อบต.ม.6 
เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลวเสนอระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ ตั้งแต 
เวลา  ๙.๐๐ น. ของวันที่  8  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงเวลา  ๙.๐๐  น. ของวันที่  
๑2 สิงหาคม  ๒๕๕๘ และขอแจงใหผู เข ารวมประชุมทุกทานทราบ                     
ตามกําหนดนี้ดวยและขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒                
ในวันศุกรที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยไมแจงเปนหนังสือ   

  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระตอไป ผมก็ขอพักการประชุมสภาฯ เพื่อให
คณะกรรมการแปรญัตติ ได ดํ า เนินการประชุ ม เพื่ อคัด เลื อกประธานฯ             
และเลขานุการฯ ครับ 
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 ๓.๒ ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ขอเชิญคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘            
ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และทานสมาชิกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน
กระผม นายสมิ ง  คงประเสริ ฐ  นายกองคการบริหารส วนตํ าบลไร โคก  
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม รายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 โดยขอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคกเปนผูชี้แจงระเบียบ 
ขอเชิญครับ 

นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
ปลัด อบต.ไรโคก 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน           
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.2548) ขอ ๘๙ องคกรปกครอง      
สวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้  
      ๑.ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการ
เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่ทําเพื่อบําบัด    
ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
      ๒.ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
แตละประเภท ตามระเบียบแลว 
      ๓.เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการจายขาดเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
      ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

     ตามที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดชี้แจง จึงขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
      1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูภายในหมูที่ ๔ งบประมาณในการ
กอสราง  ๓๘๘,๒๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน-) 
      จึงนําเสนอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก พิจารณาอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามรายละเอียดที่ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก        
ทานใดตองการอภิปรายหรือไม 

 - ไมม ี
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      หากที่ประชุมไมมีขอสงสัยหรือเพิ่มเติมแลว กระผมขอใหที่ประชุมลงมต ิ         
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จํานวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
      1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูภายในหมูที่ ๔ งบประมาณในการ
กอสราง  ๓๘๘,๒๐๐  บาท  (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน-) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     มีผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทานใดมี่เรื่องที่จะ
เสนอตอท่ีประชุมพิจารณาหรือไมครับ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

     ขอเชิญทุกทานรวมงานวันแมแหงชาติ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘   
ซึ่งภาคเชาจะมีพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง เวลา ๐๗.๐๐ น. ภาคค่ําจะมีการ   
ลงนามถวายพระพรและการจุดเทียนชัยถวายพระพร เริ่มตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น.      
ซึ่งจะมีการแสดงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓  ชุด , การมอบวุฒิบัตร              
แมดีเดน , และขอใหนายทองหลอ  ขาวสนิท เชิญนายเผียน  ลอยละลิ่ว เปนพิธีกร
ในชวงเชาดวย โดยกิจกรรมในชวงเชาจัดที่ อบต.ไรโคก และกิจกรรมในชวงค่ํา     
จัดที่ลานพิธีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ก็ขอฝากประชาสัมพันธดวยครับ 
ขอบคุณครับ 

นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

    ขอเชิญทุกทานถวายสลากภัตที่วัดหัวนา ในวันจันทรที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๘    
จึงขอเชิญทุกทานรวมกันถวายลากภัตที่วัดหัวนา ขอบคุณคะ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไรโคก 

    เนื่องดวย องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดจัดโครงการ สปสช. เราจะจัด
กิจกรรมวันที่ ๒1 – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ( ผูนํา, เยาวชน อายุ ๑๕ ปขึ้นไป ) 
ตัวแทนหมูละ ๑๑ คน จึงขอเชิญเขารวมโครงการและประชาสัมพันธโครงการครับ 

     โครงการบาบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ มีดังนี ้
    หมูที่ 1 นางบุญรวม  สีแตง 
    หมูที่ 2 นายเรือน  เย็นตั้ง และนายปญญา  หวังเจริญ 
    หมูที่ 3 นายสนั่น  เจิมจันทร, นายจอย  หอมกรุน และนายสมนึก  แจงเรือง 
    หมูที่ 4 นางลําไย  อาจเทศ และนางโสภา  แยมศรี 
    หมูที่ 5 นางปอม  ประสงคอยู, นางเผิ่น  ทองดี และนางประทีป  ขาวสนิท 
    หมูที่ 6 นายเกริ่ม  หนูทิพย และนางบุญสม  หนูทิพย 

สําหรับผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการชวยเหลือจากคณะกรรมการฯ คือ  
หมูที่ ๑  นางบุญรวม  สีแตง 
หมูที่ ๕  นางปอม  ประสงคอยู  
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทานใดมี่เรื่องที่จะเสนอตอ             
ที่ประชุมพิจารณาหรือไมครับ ขอเชิญเสนอครับ 

 - ไมม ี
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    หากไมมีผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทุกทาน
ที่ไดเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และขอแจงเตือนทานสมาชิกสภาฯ และ
ผูบริหารทุกทานอีกครั้งหนึ่งวาการประชุมสภาฯ ครั้งตอไป คือ สมัยสามัญ        
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ก็ขอนัดในที่
ประชุมสภาฯ โดยไมออกหนังสือครับ และขอปดประชุมครับ 

  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.5๐ น. 
 
 

                            ลงชื่อ...........................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
(นางณัฐฐิญา  แปนไทย) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
        

 
 

                      ลงชื่อ...........................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายธีรวุฒิ   มีนาท) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
  
(ลงชื่อ)...........................................    (ลงชื่อ)...........................................    (ลงชื่อ)........................................... 
        (นายบุญเชิด   ฉลาดเลิศ)      (นายทองหลอ  ขาวสนิท)        (นางวรรณา  เกตุแกว) 
 
 
 
 
 
 

 

ณัฐฐิญา  แปนไทย 

ธีรวุฒิ  มีนาท 

บุญเชิด  ฉลาดเลิศ ทองหลอ  ขาวสนิท วรรณา  เกตุแกว 


