
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมยัที่  4/2562 ครั้งที่ 2 
วันที่  13  เดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    

2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  

3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  

4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ์  ดอนชาติ  

5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  

6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  

7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุรเดช  ธรรมโหร  

8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  

9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  

10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  

11 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 วิเชียร  มาวิเศษ  

12 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  

13 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  

14 นายวิเชียร  สารพันธุ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  

15 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  

16 นายสมจิตร  มูลตลาด สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมจิตร  มูลตลาด  

17 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  

18 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  

19 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  

20 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  

21 นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ข าศรีนวล  

22 นายส ารวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 ส ารวย  ผ่านวงศ ์  

23 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  

24 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  

25 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

26 นางมลิจันทร์  มังคละแสน สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  มังคละแสน  

27 นายสมภาร  แสงลี สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมภาร  แสงลี  

28 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  

29 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  

30 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  

31 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  

32 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 เกียรติศักดิ์  บุตตะกุล  

33 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  

34 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  

35 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  

36 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  

37 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  

38 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย  นครไพร  

2 นายสมเกียรติ  สวา่งโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  

3 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  

4 นายศิริ  ใจด า ที่ปรึกษา ศิริ  ใจด า  

5 นายเกรียงไกร   จุลทองภิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน ์  

6 นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา สายสมคุณ  

7 นางสาวกัญญนันท์  จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์ จันทรากลุนนท์  

8 นางวารี เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วารี เหมะเทวัญ  

9 นางสาววิชุฎา  วงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  

10 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.บันทึกข้อมูล สมจิตร  พิมพ์ศรี  

  
 ผู้เข้ำประชุม  38 คน   
 ขำดเข้ำประชุม  - คน 
 ลำ   - คน   
 ผู้เข้ำร่วมประชุม  10 คน 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาตรวจรายชื่อ

ผู้ เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมก็ เข้าห้องประชุม 
ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระพร้อมกัน  
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้งว่าครบองค์ประชุมและด าเนินการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่  4/2562  ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2562  ดังต่อไปนี้  

 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ   -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
   ผ่านมา และเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  
    - เชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห  
   อ าเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ในวันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
   ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เลขานุการสภาฯ  - ว่าทีร่้อยโทกฤดากร อึ่งสะกาว ขอแจ้งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 5 ก. 15 มกราคม 2560) 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า (3)นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า (3)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัด

   องค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

   บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี 
   กฎหมายจัดตั้งขึ้น 

  หมวด 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

  มาตรา 6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทาง
   เท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

  ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวันหรือ 
   เฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้
   ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

  ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณ
   ของอาคาร เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหนึ่ง
   คนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมาย
   มีหน้าที่และความรับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และ
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   พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของ
   หรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารเจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วน
   ใดของตลาดเป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ 

  มาตรา 7  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอ านาจแจ้ง
   ผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิด
   ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท าความผิดตามมาตรานี้ 

  มาตรา 8  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู้ใด 
   (1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่

   ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุ งรัง 
   หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของ
   อาคาร  

   (2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดิน
   ของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูล 

  ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 
   เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา 9  ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ
   ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ 

  มาตรา 10  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่ 
   สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต
   ด้วย 

  มาตรา 13  เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
   หรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล 
   ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหล
   ลงบนถนน 

  ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร
   หรือต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานีต ารวจ ที่ท า
   การขนส่ง หรือส านักงานขององค์การปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้
   ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ 

  มาตรา 14  ห้ามมิให้ผู้ใด 
  (1) ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงาน

   ท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ 
  (2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป 
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  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือ
   สถานสาธารณะและท าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

  มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใด 

  (1) กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย 

  (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า 

  มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ 
  มาตรา 20  ห้ามมิให้ผู้ใด 

  (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 

  (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบน
   ถนนหรือในสถานสาธารณะ 

  (3) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
   บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 

  มาตรา 23  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้าง
   ลงในทางน้ า หรือกองไว้ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า 

  มาตรา 25  เจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส าหรับ
ยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  หมวด 2 การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 

  มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น 
   ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิด
   ประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 
    หมวด 3 การห้ามท้ิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
    มาตรา 30  ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือ
   ยานพาหนะลงในทางน้ า 
    มาตรา 31  ห้ามมิให้ผู้ใด 
    (1) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบน
   ถนนหรือบนพื้นรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 
    (2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วน 
   ท้องถิ่นได้จัดไว้ 
    มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใด 
    (1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
    (2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชน
   อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 
    มาตรา 33  ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบน
   ถนนหรือในทางน้ า 
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    มาตรา 34  ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือ 
   ยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 
    หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย           
    มาตรา 34/1  การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการ
   ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัด 
    หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    หมวด 5 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    มาตรา 46  ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
   เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็น 
   ความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติ
   ตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท า
   หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ 
   ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   ตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท า
   ความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 
    มาตรา 48  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาช าระ
   ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
   พิจารณาความอาญา 
    ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
   ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป 
    มาตรา 49  ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ 
   เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
    มาตรา 50  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท า
   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุม
   ผู้กระท าความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ 
   และสิ่งของที่ใช้ในการกระท าความผิดเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายได้ 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร 
   ประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 
    บัตรประจ าตั วพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐมน ตรี ว่ าการ 
   กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
    มาตรา 51  ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็น
   อาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ 
   พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
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   โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตาม
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    หมวด 6 บทก าหนดโทษ 

  มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือ
   ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ต้องระวาง
   โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  มาตรา 53  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ต้อง
   ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  มาตรา 54  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา  
   20 มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 
   39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

   มาตรา 55  ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมี
   น้ ามัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษ
   ปรับไม่เกินสามพันบาท 

   มาตรา 56  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา  
   16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรือมาตรา 18  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

   มาตรา 57  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา  
   23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  มาตรา 59  พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่
   ปฏิบัติตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น 

  - ฝากประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
   ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด 
ที่ปะชุม   รับทรำบ 
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร มีหนังสือจากอ าเภอกุมภวาปี ให้ท าประชาคมเก่ียวกับการบุกรุก

ที่สาธารณะ ในจ านวนที่บุกรุกประมาณ 5 ไร่ ซึ่งจะด าเนินการหลังกลับจากการศึกษาดูงาน 
  - เมื่อวาน (12 ธันวาคม 2562) ทางกองช่างได้น าเสนองานการถ่ายโอนเฉพาะกิจ  
  - ขอแจ้งทางหมู่ท่ี 9 โครงการถนนไปหนองหญ้าไทรได้ผู้รับจ้างแล้ว  
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ฝากเตือนสภาฯ เรื่องที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยากให้เข้า

ไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกวันนี้กระแสต่างๆ มันรวดเร็วและรุนแรง ตามที่ท่านท้องถิ่นอ าเภอ
ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมศึกษาดูงานที่ผ่านมา ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมายหลายๆอย่าง จึงขอฝากทางผู้บริหารจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
ต่างๆ เพ่ิมเติมและเรียนเชิญท่านท้องถิ่นอ าเภอมาเป็นวิทยากรอีกครั้ง มีท่านใดจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 
ที่ปะชุม   รับทรำบ 
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ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 
   ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 37 เสียง 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  กระทู้ถำม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
เวลำ  10.30 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  10.45 น.   - เริ่มประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 
 
ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1.เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ กำรใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
   แถลงงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายก อบต.  - นายสมัย  นครไพร ค าแถลงงบประมาณ ประกอบจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
  ตามที่สภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้พิจารณาอนุมัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้ ปรากฏว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้นั้น  ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายใน

ด าเนินงานโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ โดยจ่ายจากเงินสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ( ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ 89  (1) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
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  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.2562 จ านวน  18,216,075.03 บาท  (-สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบห้า
บาทสามสตางค์-) เมื่อกันเงินงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้   จึงเหลือเงินเพ่ือไป
จ่ายเงินสะสม  ในปีงบประมาณ  2563 ได้  เป็นจ านวนเงิน 9,644,467.53 บาท (- เก้าล้าน
หกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ - ) 

  ดังนั้น เพ่ือบ าบัดและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนบริการชุมชนและสังคมให้
ประชาชน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  คณะบริหารจึงพิจารณาขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น  9,304,000 .- บาท (-เก้าล้าน
สามแสนสี่ พันบาทถ้วน-) เห็นควรน ามาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  2563    

  ( โดยรายระเอียดโครงการที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563 ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว)   
จ านวนทั้งสิ้น  38  โครงการ  ดังนี้ 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน                             รวม      360,000   บำท 
งบลงทุน                                                                        รวม       360,000   บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                                                รวม       360,000   บำท  
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

     โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( โซ่ล่าเซลล์ ) ม.13                   จ านวน   300,000  บาท 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( โซ่ล่าเซลล์ )  
จ านวน 20 ชุด  เพ่ือติดตั้งในจุดเสี่ยงตามจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตหมู่บ้าน  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2562)  หน้า 7 ล าดับ 1                  

     โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ( โซ่ล่าเซลล์ ) ม.15                   จ านวน   60,000  บาท 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ( โซ่ล่าเซลล์ )  
จ านวน 4 ชุด  เพ่ือติดตั้งในจุด บ้านนายเดช  ร่วมขาว และ บ้านนายสนิท  
บุญคุ้ม ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด )  แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2562) หน้า 7 ล าดับ 2                      
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                                         รวม     8,944,000   บำท 
งบด ำเนินงำน                                                                รวม        676,000    บำท 
ค่ำใช้สอย                                            รวม        676,000    บำท  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.3  ข้างโรงเรียน - หนองผึ้งโด่     จ านวน    92,000   บาท 
      และ บ้านเหล่า ไป บ้านโคกสว่าง  ม.3  ขนาดกว้าง  4.00-6.00 เมตร  
     ระยะทาง 1,500  เมตร โดย ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรซ่อมผิวจราจร 
     ในส่วนที่เสียหาย จ านวน 261 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบตลอดสายทาง 
    (ท้ังนีซ้่อมแซมตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 71  ล าดับ 20, 21  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสวนมอญ ม.6  สามแยกบ้านปู่บ้าน –            จ านวน    100,000  บาท 
ไร่นายค าดี ญาติสนิท ขนาดกว้าง 5.00 -6.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร  
ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร จ านวน 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ 
ตลอดสายทาง  (ทั้งนี้ซ่อมแซมงตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)  

     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.1  
( ครั้งที่ 1/2562 )  หน้า 5  ล าดับ 7  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์  ม.7 ไป บ้านนาดี               จ านวน    50,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00เมตร ระยะทาง 4,000  เมตร โดย ลงลูกรังซ่อมแซม 
ผิวจราจรซ่อมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย จ านวน 144 ลบ.ม. พร้อม 
ปรับเกรดเรียบตลอดสายทาง  ( ทั้งนี้ซ่อมแซมตามแบบของ  อบต. 
เสอเพลอก าหนด )  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 ) 
 หน้า 78  ล าดับ 64  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ ม.7 ไป ทุ่งหลักร้อย          จ านวน    50,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00เมตร ระยะทาง 2,500  เมตร โดย ลงลูกรังซ่อมแซม 
ผิวจราจรซ่อมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย จ านวน 144 ลบ.ม. พร้อม 
ปรับเกรดเรียบตลอดสายทาง   (  ทั้งนี้ซ่อมแซมตามแบบของ อบต. 
เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 )  
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  ( ครั้งที่1/2562)  หน้า 5  ล าดับ  8   

โครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปา  หมู่บ้าน ม.8        จ านวน    84,000   บาท 
( ทั้งนี้ซ่อมแซมตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  
( ครั้งที่1/2562)  หน้า 8  ล าดับ  1 
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    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19      จ านวน    300,000   บาท 
        เส้นไปหนองผักปอดจากแยกถนนลาดยางสายหนองนาค า-วังหน้าผา  
        ไปถึงโนน 200 ไร่ ขนาดกว้าง 4.00 - 6.00  เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร  
        ท าการลงลูกรังซ่อมแซมถนนเดิมที่เสียหายพร้อมปรับเกรด ตลอดสายทาง 
       (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 89 ล าดับ 150 
 

งบลงทุน                                                                        รวม     8,268,000   บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                                                รวม     8,268,000   บำท  
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน  ม.1                 จ านวน   213,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 89.00 ม.พร้อมฝาปิด คสล.  
จากบ้าน นางกุหลาบ  แก้วเจริญ-บ้านนายอภิชาติ สุวรรณภักดี  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 6 ล าดับ 1 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2        จ านวน   442,700  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 185.00 ม.พร้อมฝาปิด คสล.  
บ้านนายสวาท  พรหมสิทธิ์ – บ้านนางบัวกี รภากุล ( ทั้งนี้ก่อสร้าง 
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด )  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561 - 2565 )  หน้า 94  ล าดับ  11                

โครงการก่อสร้างรางระบาย ม.3                            จ านวน  409,000  บาท 
ถนนทางหลวงชนบท ขนาดปากกว้าง 1.70 เมตร ท้องรางกว้าง 1.00 เมตร  
ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร พร้อมขุดลอกดินออกจากราง- 
ระบายเดิม ระยะทาง 300.00 เมตร (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต. 
เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 95 ล าดับ 13  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.5                                 จ านวน  236,900  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 99.00 ม. ช่วงบ้านนายสมหมาย – 
บ้านนายบุญพร้อม บัวชะงัก (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด )  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 95 ล าดับ 17 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน  ม.8                 จ านวน  317,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 132.00 ม.พร้อมฝาปิด คสล.  
จากบ้าน นางอมร  สุขเกษม-บ้านนายสมหมาย ขันธะจ านงค์  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 97 ล าดับ 29 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน ม.9                  จ านวน   480,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 200.00 เมตร  จากถนน 
ลาดยางหนองนาค าวังหน้าผา-บ้านนายประหยัด  แดงสวา  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1   
( ครั้งที่1/2562)  หน้า 6 ล าดับ  2 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.11                            จ านวน  497,700   บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 208.00 ม.   
ช่วงหน้าบ้านจากคลองชล ประทาน ไปทางบ้านนางทองใบ เฉลิมแสน  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 103 ล าดับ  57 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด ม.12                                 จ านวน  329,000   บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว137.00 ม. จากบ้าน 
นายวุฒิไกร โศกค้อ ถึง ที่ดินนายบุญหลาย  ทองสิงห์   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 104 ล าดับ 68 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด ม.13              จ านวน   177,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว74.00 ม.  จาก  
บ้านนางเกตุ  อนุวงศา ถึง สี่แยกทางไป ต าบลโนนสูง  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 105 ล าดับ 71 

โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า คสล. ม.14                     จ านวน  74,900  บาท 
ขนาด  กว้าง 0.90  เมตร  ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 67.50 เมตร จากบ้าน  นางบุญมา กุมภัณฑ์  
ถึงปากซอย (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 105 ล าดับ 72 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโคกศรีส าราญ ม.15          จ านวน  208,000  บาท  
  ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว  87.00 ม. จาก บ้านนางทองใบ 
 จันค าพา – บ้านนางไกร  แก้วดวงตา ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
 อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  
 เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  ( ครั้งที่1/2562)  หน้า 6 ล าดับ 3 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านวังหน้าผา  ม. 18              จ านวน   357,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 149.00 ม. จากสี่แยกบ้านบัว รัตนวงศ์ 
ถึง สี่แยกบ้านนายลือชัย บุญทองล้วน (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอ 
เพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 108 ล าดับ 89  

        โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.1                                        จ านวน   285,000  บาท 
  ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 134.00 ม.  
  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 
  ไม่น้อยกว่า 536.00  ตร.ม. จากบ้านนายไฉน  พรหมสิทธิ์ – 
  สร้างแซง (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 69  ล าดับ 6  

         โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4                จ านวน   307,000  บาท 
เชื่อมต าบลเสอเพลอ-ต าบลผาสุก เริ่มทางสามแยก นานางทองใบ ค าสุข 
ถึง คลองห้วยเดื่อ ติด นานายหนู ไชยปัญหา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 480.00 เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดตลอดสายทาง (ท้ังนี้ก่อสร้าง 
ตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561- 
2565 )  หน้า 74  ล าดับ 37  

         โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.5             จ านวน   30,000  บาท 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนาเฉลี่ย   0.15 ม. ยาว 23.50 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00- 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 
ไม่น้อยกว่า  58.75  ตร.ม. ซอยบ้านนายฉลอง พันธ์สาง   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)   
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 75 ล าดับ 46  

         โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  ม.5                            จ านวน   43,000  บาท 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 43.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 
ไม่น้อยกว่า  86.00 ตร.ม. ซอยบ้านนายประเวส  เหง้าพรหมมินทร์ 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 75 ล าดับ 47  
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         โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.6          จ านวน  393,000  บาท 
 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 185.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 
ไม่น้อยกว่า 740.00  ตร.ม. ถนนข้างวัดบ้านสวนมอญ ซึ่งต่อ 
จากของเดิม - บ้านนายประวิทย์ ค่ายใส ( ทั้งนี้ก่อสร้างตาม 
แบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 76 ล าดับ 54  

           โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ม.7             จ านวน   399,300  บาท 
เส้น  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 – โรงเรียนมัธยมเสอเพลอพิทยาคม 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 188.00 ม.ไหล่ทาง 
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร  คสล. ไม่น้อยกว่า  
752.00 ตร.ม. (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 78  ล าดับ 67  

           โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน   ม.10      จ านวน   494,000  บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
อัดแรง ชั้น 3 Dai 0.40 ม. จ านวน 6.00 ท่อน หรือ มีพ้ืนที่ผิว 
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.  จากวัดสามัคคีศรีสมพร 
- ฝายโนนขมิ้น ล าห้วยสามพาด ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ 
อบต. เสอเพลอก าหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )   
หน้า 81 ล าดับ 88   

          โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.12          จ านวน   172,000  บาท 
ขนาดกว้าง  4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ยาว 81.00.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร  คสล. 
ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. เส้นทางจากบ้านนางกตัญชลี  ชวนละคร 
ถึงถนนตัดใหม่ (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 83  ล าดับ 97  

           โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.14         จ านวน   143,000   บาท 
(ซอยเจ็ดพี่น้อง)ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ยาว 89.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 267.00 ตร.ม. จากบ้านนางพนมพร  
ลาโสม ถึง บ้านนายสนั่น บุตรจินดา (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ 
อบต.เสอเพลอก าหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )   
หน้า 85 ล าดับ 116  
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           โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16         จ านวน  498,000  บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 234.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 936.00 ตร.ม. 
จากบ้านนายสวน  สุวรรณศรี - แยกนา  อาจารย์นิพนธ์  หยุ่มไธสงค์   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 2 ล าดับ 1 

       โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ หมู่ที่ 17 จ านวน   335,100   บาท 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 125.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. ลงลูกรัง 
ชั้นรองพ้ืนทางหนา 20 ซม. จากสามแยกวัดสุวรรณราม ถึง บ้านนายบุญล้ า  
นวลบุญมา  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอก าหนด )  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 88 ล าดับ136  

       โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ หมู่ที่ 17          จ านวน    111,400   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 50.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 200.00  ตร.ม. ลงลูกรัง 
ชั้นรองพ้ืนทางหนา 20 ซม.จากนางสมควร ชาภูวงษ์ ถึง บ้านนายวิชัย พรมลี 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอก าหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 2 ล าดับ 2 

     โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 18                  จ านวน   231,000  บาท 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 91.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ   
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม.จากบ้าน 

       นายนิวัตน์  ขันติประกอบ ถึง บ้านนายพันธ์  สิงหาบุตร (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ 
       ของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565  )  
       เปลี่ยนแปลง   ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 3 ล าดับ 3 

     โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 18        จ านวน    48,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 25.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. 
จากบ้านถนนซอยศาลาประชาคม ถึง บ้านนางค าผล  หมีเหมือยโลด  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

        ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 3 ล าดับ 4 
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     โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19      จ านวน    278,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 131.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 524.00 ตร.ม. 
จาก ศาลาประชาคม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 ถึง บ้านนายประยูร  
เหง้าพรหมมินทร์ (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.1 ( ครั้งที่1 
/2562)  หน้า 4 ล าดับ 6 

      โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19          จ านวน  56,000   บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 36.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม. 
จาก บ้านนายสันทัด  แก้วเจริญ ถึง บ้านนายสุพจน์   จันทรนา 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ.2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 ( ครั้งที่1/2562) หน้า 4 ล าดับ 5 

     โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด บ้านโคกศรีส าราญ ม. 8           จ านวน   635,000  บาท 
ขนาดกว้าง 16.00  เมตร  สันฝายสูง 2.00  เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 152 ล าดับ 18     
 

 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง              

    โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า จากหนองน้ ากิน ไปหนองเสอเพลอ  ม.2           จ านวน   67,000  บาท 
ขนาดปากว้าง 3.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1 ต่อ 1 ยาว  650.00 เมตร  พร้อมวางท่อ  คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 28 ท่อนทั้งนี้ก่อสร้าง 
ตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 120 ล าดับ 4 
 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
   ส่วนต าบลเสอเพลอ   และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็น
   อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 38  
   โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,304,000 .- บาท  (-เก้าล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน-) เพ่ือ
   ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา  
   มีผู้ใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือจะเสนอ อะไรหรือไม่  
    - แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาต่อหลังพักรับประทานอาหาร 
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 เวลำ 12.00 น.  - พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน- 
เวลำ 13.00 น.   - เริ่มประชุมพิจำรณำต่อ 

 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดต้องการจะแก้ไข อะไรหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอสอบถามตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ยอดคงเหลือเงิน

สะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 18,216,075.03 บาท  จึงอยากขอสอบถามว่าครั้งนี้จ่ายเงิน
สะสมเท่าไหร่ 9,304,000 บาท หรือ 9,644,467.73 บาท และใช้หลักเกณฑ์อะไรในการ
จ่ายเงินสะสม  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ยอดจ่ายเงินสะสมตามแบบขอเสนอญัตติที่ท่านนายกยื่นมา
คือ 9,304,000 บาท 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสกาว ขอน าเรียนในเบื้องต้นในการจ่ายเงินสะสมเป็น
อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. เมื่อนายก อบต.มีนโยบายในการจ่ายเงินสะสม ฝ่าย
งบประมาณจะสอบถามกองคลังว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีเงินสะสมรวมสุทธิจ านวนเท่าไหร่ 
ทางกองคลังก็จะรายงานตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง แจ้งให้สภาฯ ตรวจโครงการทั้ง 38 โครงการและยอดเงินตรง
ตามแบบขอเสนอญัตติหรือไม่ 

เลขานุการ นายก อบต.  - นายศุภชัย นิตย์ภักดี ขอให้สภาฯ ดูที่ค าแถลงงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  มียอดเงินสะสม ณ วันที่  31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 จ านวน  
18,216,075.03 บาท ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) ส ารองจ่ายกรณียังไม่ ได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน อ่ืนๆ จ านวน 3,000,000 บาท ส ารองกรณีสา
ธารณภัย 10%  จ านวน 1,071,607.50 บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 
9,644,467.53 บาท แต่ท่านนายกได้ยื่นญัตติ จ านวน 9,304,000 บาท จ านวน 38 
โครงการ  

ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขอสอบถามหน้าที่ 16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 208 ม.ช่วงหน้าบ้านจาก
คลองชลประทานไปทางบ้านนางทองใบ เฉลิมแสน อยากทราบว่าเป็นโครงการเดียวกันกับ
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ และความยาวรวมกันหรือไม่  

ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ เป็นคนละโครงการและคนละจุดไม่รวมกัน 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 

ในการอนุมัติ จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ที่ประชุม  - ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  งบประมาณ 9,304,000 บาท จ านวน 38 โครงการ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์ 
  องค์ประชุมจ ำนวน  37  เสียง   
  เห็นชอบ  37       เสียง 
    - สรุป อนุมัติจ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
  
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง   มีท่านใดจะสอบถามทางคณะผู้บริหารหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11   - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขอสอบถามเวลาเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง   แจ้งเจ้าหน้าที่แจกก าหนดการ 
  - ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหรือไม่ หรือมีเรื่องที่จะ

น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีอะไรแล้วต้องขอขอบคุณทางส่วนราชการ
ทุกภาคส่วน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญ 
สมัยที่ 4/2562 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม  -  เวลำ  14.00  น. 
 
 ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

         คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน  
ลงชื่อ     สีนวล  ธรรมบุตร ผู้ตรวจ 

( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ    วิเชียร  มาวิเศษ ผู้ตรวจ 
 ( นายวิเชียร  มาวิเศษ ) 
 
ลงชื่อ       ทอม  บ่อชน  ผู้ตรวจ 
 ( นายทอม  บ่อชน)   
 
      ( ลงชื่อ )    สุรชาติ   ขนันทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม
       ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 


