
(เอกสารแนบท้าย 1)  
(ส าเนา)  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  9.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ สมยศ          สุขมูล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
4. นายสังเวียน        พุธสกุล    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล    
5. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
6. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
7. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 สมจิต          กันยา  
8. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 นางอุบล       ข าสกุล 
9. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
10. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
11. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
12 นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8  เดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี 
13. นางสายรุ้ง          หวานเหนือ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
14. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

ผู้ลาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ - 
2. นายวิเชียร        ศรีดี รองนายก อบต.มุจลินท์ - 
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี             มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์  ถนัฐฐา          สมงาม 
5. นายกอบศักดิ์    คณโฑเงิน   ผู้อ านวยการกองช่าง  กอบศักดิ์       คณโฑเงิน   
6. นางสาวสุนิษา   ทองมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สุนิษา           ทองมี   
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ผู้มาประชุม  14        คน 
ผู้ลาประชุม                      1         คน 
ผู้ขาดประชุม      -         คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                4        คน 
  

เริ่มประชุมเวลา       9.30 น. 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลมุจลินท์   กล่าวเปิดการประชุม สภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563    ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                                     -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

2.1) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  สมัยสามัญ  
       สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 วันที่  25  ธันวาคม  2562                 (เอกสารแนบท้าย 1)  
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  วันที่  25  ธันวาคม  2562    รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น    มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่    

 
   นายมนต์ชัย  บุญน้า ขอแก้ไขรายงานการประชุม  หน้าที่  3  บรรทัดที่ 2 เดิมชลประทานโคกกระเทียม  แก้ไข  
(ส.อบต.มุจลินท์ หมูที่ 4) ใหม่ให้ถูกต้องเป็น  ชลประทานช่องแค 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขออมติที่ประชุมด้วย 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ ของส านักปลัด อบต.มุจลินท์ 
  3.1) เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 

พ.ศ. 2562                                                                (เอกสารแนบท้าย  2) 
 

นักวิเคราะห์ฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  2 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
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  3.2)  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์            แจ้งทีป่ระชุมทราบว่า กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
0813  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ 

  
มติที่ประชุม รับทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1) เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  และก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์  แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภา อบต.
มุจลินท์ในท่ีประชุมทราบ 

 

เลขานุการสภา อบต.มุจลินท ์ แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 20  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
 (1) การประชุมสามัญ  
 (2) การประชุมวิสามัญ  

 

ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย     
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม                   
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธาน
ท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้                            
 

           พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ. 2562  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  และมาตรา  53  
วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ    
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มติที่ประชุม    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน  4  สมัย  ดังนี้  

                       สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2563   มีก าหนด 15 วัน 
           (สมัยแรกของปี  2563 ซึ่งสภา อบต.มุจลินท์ ได้ก าหนดไว้แล้ว  และครั้งนี้เป็นการ
ประชุมสภาฯ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563) 

                        สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่ วันที่  16-30  พฤษภาคม  2563  มีก าหนด 15 วัน 
                        สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่ วันที่  14-28  สิงหาคม   2563    มีก าหนด 15 วัน 
                        สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่ วันที่  16-30  ธันวาคม    2563    มีก าหนด 15 วัน 
 

  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 25 64   สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่  1-15            
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564          

      4.2)  เรื่อง การพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  
                                       1/2563                                                        (เอกสารแนบท้าย  3) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นักวิคราะห์ฯ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  มีความจ าเป็นเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา  เพ่ือ
ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ และเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  หมวด 4  การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2
ในกรณีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งาน+
พระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา  46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  และเม่ือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ตามเอกสารแนบท้าย  3 

  

มติที่ประชุม    พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

      4.3) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
       หมวดค่าครุภัณฑ์                                                   (เอกสารแนบท้าย  4) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์ เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด  
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ผอ.กองช่าง    ขออนุมัติ ตั้งจ่ายรายการใหม่  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network แบบที่ 1 

(18  หน้า / นาท)ี  ราคา  10,000  บาท  เนื่องจากเครื่อง Printer เดิม ช ารุด ซ่อมแซมบ่อย
ซึ่งไม่คุ้มค่า  จึงขอตั้งจ่าย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใหม่  รายละเอียด ดังนี้ 

 

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network แบบที่ 1 (18  หน้า / นาท)ี  ราคา  
10,000  บาท 

      คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600X600 dpi 

2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
3. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  (ppm) 
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
5. มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย( Network  Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g 
,n) ได ้
8. มีถาดใส่ประดาษได้ไม่น้อยกว่า  150 แผ่น 
9. สามารถใช้ได้กับ A4,  Letter , Legal และ Custom 

 

ปลัด อบต.มุจลินท ์ ตามท่ี ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18  หน้า / นาท)ี  ราคา  10,000  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  
2562)  รายละเอียดการขอโอน  ดังนี้ 

 

    โอนเพิ่ม / กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 โครงการ/รายการ  เครื่องพิมพ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด 

Network แบบที่ 1 (18  หน้า / นาที) จ านวน  1 เครื่องๆ ละ ราคา  10,000  บาท   ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  2562  
ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  2562)                    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  4 

    

     โอนลด / กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
 โครงการ / รายการ  เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  10,000.-  บาท 
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ปลัด อบต./ เลขานุการ ฯสภา ขอแจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์ตามที่ ผอ.กองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ  แบบที่ 1  จ านวน  
1  เครื่อง ๆ ละ  10,000.-  บาท พร้อมเหตุผลความจ าเป็น  และปลัด อบต.ได้แจ้งระเบียบ
การโอนเงินงบประมาณให้สมาชิกทราบ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

 

นายเดชาวัจน์  อยู่คงวสุสิรี กล่าวสนับสนุนให้ อบต.ได้มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯที่ดี  และมีคุณภาพไว้ใช้ในการท างาน 
    (ส.อบต.หมู่ที่ 8) 
 

ประธานสภา อบต. มุจลินท ์มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมด้วย  
 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ  เป็นเอกฉันท์ 
       เห็นชอบ  12   เสียง  
       ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  
       งดออกเสยีง 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 

1) ส.อบต.หมู่ที่ 1  นายวินัย  ชมบุญ  แจ้งขอรถน้ าไปรดต้นไม้ท่ีปลูกไว้บริเวณท่ีสาธารณะ 
หมู่ 1 ต าบลมุจลินท์ด้วย 

2) ส.อบต.หมู่ 4 นายมนต์ชัย  บุญน้า  แจ้งขอให้ อบต.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามท้ิง
ขยะ  ติดตั้งที่ หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 8  ต าบลมุจลินท์ ด้วย 

3) ประธานสภา อบต.มุจลินท์ ประชาสัมพันธ์ อบต.มุจลินท์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ณ ลานกีฬา  หมู่ 1  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการวันศุกร์ที่  6  มีนาคม  2563 โดยพร้อมเพรียมกัน  ก าหนดการ
จะมีหนังสือแจ้งเชิญอีกครั้ง 

4) ปลัดแจ้งให้ทราบว่า กรณีรุกท่ีสาธารณะ หมู่ที่  5  ต าบลมุจลินท์  โดยเทปูนรุกล้ าเข้าที่
สาธารณะ นั้น  ศาลแขวงลพบุรี  นัด  19  มีนาคม  2563 
                                    

ประธานสภา อบต. มุจลินท ์มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 

 

ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 
 

                                                        ศิรทิิพย ์ นยิมศิลป์                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
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                                                            วินยั   ชมบญุ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม 

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                                             อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 
 

                                                           มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญ ทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น ไว้เป็นหลักฐาน)  
 

 
                                


