
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยสามัญ   ประจ าปี  2560   สมัยที่  4  ครั้งที่  1 

เมื่อวันที่   1   พฤศจิกายน    2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศกัด์ิ ยศบรรดาศกัด์ิ ประธานสภา อบต.ช าแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ช าแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 -  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 -  

7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์   โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู    ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส   วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม  นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจ ารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ช าแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.
ช าแระ 

จ ารัส  ทองสุริเดช  

2 น.ส.ณัฐชยา  เนตรวงษ ์ หวัหน้าส านักปลัด ณัฐชยา  เนตรวงษ ์  
3 นางธนิตา กัณฑภา ผู้อ านวยการกองคลัง ธนิตา  กัณฑภา  
4 นายสมชาติ สมเด็จ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
สมชาติ  สมเด็จ  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริ เดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ช าแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงเชิญนายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์   ประธานสภา 
อบต.ช าแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนเพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานฯ  1. แนะน าข้าราชการโอนมาสังกัด อบต.ช าแระ  1  ราย  ได้แก่     
(นายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์) นายสมชาติ  สมเด็จ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ขอเชิญ

แนะน าตัว 
 

นายสมชาติ   สมเด็จ สวัสดีครับ  ผม  นายสมชาติ  สมเด็จ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  โอนมาจาก  อบต.บางโตนด  บ้านอยู่ที่ ต าบลสร้อยฟ้า  เคยท างานใน
ต าแหน่ง ช่างโยธา อบต.สร้อยฟ้า, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม., 
บุคลากร อบต.อ่างหิน  และ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางโตนด  ยินดีที่
ได้มาร่วมงานกับทุกท่านครับ 

 
ประธานฯ  เรื่องท่ี  2  อ.โพธาราม  ได้ออกประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้า  

21  ปี  ในปี พ.ศ. 2560  คือคนที่เกิดปีฉลู  พ.ศ.2540  ซึ่งได้ลงบัญชีทหาร
กองเกินไว้ที่ อ.โพธาราม  ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก  ณ  ที่ว่าการ อ.โพธารามได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31 ธ.ค.60  ในเวลาปฏบิัติราชการทุกวัน  หาก
พ้นก าหนดนี้  ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน  มีความผิดตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษ  
จ าคุกไม่เกิน  3  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  300.-  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานในหมู่บ้านได้รับทราบ
ด้วย 

  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช าแระ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
2560  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุม
สภา อบต.ช าแระ 

  - ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปพร้อม
หนังสือเรียกประชุมแล้ว 

  - สมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญ 
ของรายงานการประชุม  ขอเชิญ 

  - ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  12  เสียง  (ขาดประชุม  2  คน)  
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ การประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  มีเรื่องเพ่ือการพิจารณา  3  เรื่อง  ได้แก่ 
  1. แถลงผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
 ในรอบปีงบประมาณ  2560 
  3. ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564)  

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1) 
  
 โดยจะพิจารณาเรียงตามล าดับ  เริ่มจากเรื่องแรก  การแถลงผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2560  เชิญ  ผอ.กองคลัง  ชี้แจง 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(นางธนิตา  กัณฑภา)  ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ช าแระ  ประจ าปี 2560  ด้านรายรับ  

ประมาณการรายรั บ ไว้   33 ,000 ,000 . -  บาท  มี รายรั บจริ ง เข้ ามา  
32,915,682.88  บาท  แยกเป็น  (ขอให้ดูเอกสารประกอบตามไปด้วย) 

  
 รายได้จัดเก็บเอง 
   - หมวดภาษีอากร    270,140.19  บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   57,180.00  บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   315,660.72  บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    197,258.00  บาท 
  
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
   - หมวดภาษีจัดสรร         17,232,129.97  บาท 
 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป         14,843,314.00  บาท 
 
    และมีรายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ตามโครงการปรับปรุง 

ซ่อมสร้างและซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง  สาย  รบ  2074  บ้านหนองสองห้อง  
3,290,000.00  บาท 
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ด้านรายจ่าย 
ในปี  พ.ศ. 2560  ประมาณการรายจ่ายไว้  33,000,000.00  บาท  จ่ายจริง 
27,151,825.71  บาท  แยกเป็น 
 - งบกลาง    9,191,844.00  บาท 
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   1,309,320.00  บาท 
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   5,369,912.00  บาท 
 - ค่าตอบแทน       219,300.00  บาท 
 - ค่าใช้สอย    1,456,149.00  บาท 
 - ค่าวัสดุ    1,239,676.71  บาท 
 - ค่าสาธารณูปโภค      242,142.00  บาท 
 - ค่าครุภัณฑ์         86,000.00  บาท 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ) 3,219,500.00  บาท 
 - เงินอุดหนุน    1,528,000.00  บาท 
 

โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ  2560  มีทั้งหมด  18  โครงการ  แยกเป็น 
      
     - ตามข้อบัญญัติงบประมาณ   8  โครงการ 
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    1  โครงการ 
     - จ่ายขาดเงินสะสม    9  โครงการ 
 

    และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  6  โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (อบจ.ราชบุรี) 

   2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนางภูษา   
       พ่ึงแสงโชติช่วง  ถึงบ้าน  ผช. ประนอม  ผลอุดม  (งบยุทธศาสตร์จังหวัด 
       ราชบุรี) 
   3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองข้างบึงกาจับ   

    (งบยุทธศาสตร์ จ.ราชบุรี) 
4. โครงการขุดลอกคลองกลางห้วยผักบุ้ง  (กองพลพัฒนาที่ 1) 
5. โครงการขุดลอกคลองยืมชลประทาน คลอง9  ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 
    (กองพลพัฒนาที่  1) 
6. โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 (งบยุทธศาสตร์ จ.ราชบุรี) 

 

    ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  30  ก.ย.60  จ านวน  33,009,463.57  บาท 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอเชิญ 
     - ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 



 
-5- 

 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560- 
    2562)  ในรอบปีงบประมาณ  2560  เชิญ  หวัหน้าส านักปลัดฯ  ชี้แจง 
 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(นางสาวณัฐชยา  เนตรวงษ์)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559   
ข้อ 13 (3) (5)  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
นั้น 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้ประชุมร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่  
19 ต.ค.60 และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระเรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่  20  ต.ค.60  เรียบร้อยแล้ว  ในครั้งนี้
จึงขอน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปี  2560  ให้สภาฯ  
ได้รับทราบ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  (ดูเอกสารประกอบ) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  29  โครงการ 
น าไปด าเนินการ  8  โครงการ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน  17  
โครงการ  น าไปด าเนินการ  9  โครงการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จ านวน  19  โครงการ  น าไป
ด าเนินการ  16  โครงการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  5  โครงการ  น าไป
ด าเนินการ  5  โครงการ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ  น าไปด าเนินการ  2  
โครงการ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน  14  โครงการ  น าไปด าเนินการ   9  โครงการ 
 
 รวมโครงการตามแผนทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  จ านวน  88  โครงการ  
สามารถด าเนินการได้  57  โครงการ  การน าโครงการจากแผนไปด าเนินการตรง
ตามเป้าหมาย  และประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์  จึงขอรายงานให้สมาชิกสภาฯ  
ได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   เรื่องเพ่ือการพิจารณา  เรื่องที่ 3  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี   
    (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ขอเชิญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการ  ชี้แจง 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.ช าแระ 
(นายสมชาติ  สมเด็จ)   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)   ไปแล้ว  เมื่อวันที่  29  ธ.ค.59  แต่เนื่องจากยังมีบาง
โครงการที่เป็นปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรและยังไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา  
4 ปี คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดท าประชาคมต าบล เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60  
เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา  ดังนั้น  เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  22  ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  เพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้  (ดูเอกสารประกอบ) 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     จ านวน  22  โครงการ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน   5  โครงการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา           จ านวน   2  โครงการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ  

   การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม     จ านวน   1  โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการ 
   บริหารบ้านเมืองที่ดี    จ านวน   1  โครงการ 
 

  รวมเพ่ิมเติมทั้งสิ้น   31   โครงการ 
 
ประธานสภาฯ   ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  ถ้าเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
    (พ.ศ.2561-2564)   ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  12  เสียง  (ขาดประชุม  2  คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องอะไรจะแจ้งในที่ประชุม  ขอเชิญ 
 

นายประเสริฐ  มีเขียว  ขอหินคลุกลงซ่อมถนนสายหนองปลาดุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
 

นายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์ ขอขุดลอกหนองปลาดุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 

 

นายจอม  นุชทองแดง  ขอให้ปรับปรุงถนนลาดยางสายหลัง อบต. 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7) 
 

ปลัด อบต.ฯ   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอในที่ประชุม  ขอเชิญ  ถ้าไม่มี  ขอเชิญ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ปลัด อบต.ฯ   มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
    ด้วย  2  เรื่อง 

1. ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินใน
เขตต าบลช าแระ  ทราบ  เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
ดังนี้ 
 (1) กรณีการออกโฉนดที่ดิน  เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินบางรายยังไม่ได้
ด าเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ตาม  พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังนั้น  
เจ้าของที่ดินต้องไปติดต่อด้วยตนเอง  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 -  โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก., น.ส.3 บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน กรณี
โฉนดที่ดินติดจ านอง  ให้เจ้าของที่ดินน าส าเนาโฉนดที่ดินมาแทน  กรณีไม่สามารถ
มาด้วยตนเองให้ใช้หนังสือมอบอ านาจของทางส านักงานที่ดิน  โดยแนบบัตร
ประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจไปติดต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีส านักงานจัดรูปที่ดิน  จ.ราชบุรี 
 -  ที่ดินไม่มีหลักฐาน  ให้ผู้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดิน  น าส าเนาโฉนด
แปลงข้างเคียง, ระวางแผนที่จากส านักงานที่ดิน  พร้อมด้วยบัตรประชาชน  ส าเนา
ทะเบียนบ้าน  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานจัดรูปที่ดิน  จ.ราชบุรี 
 

 (2) กรณีการตรวจสอบต าแหน่งที่ดิน,  การแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดิน, 
การแบ่งแยกในนามเดิม,  การขออนุญาตฝังท่อ, การขออนุญาตปักเสาไฟฟ้า,        
การขอรวมแปลงที่ดิน, การขออนุญาตรวมแปลงแล้วแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,       
การขออนุญาตแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วรวมแปลง, การขอแบ่งหักท่ีดินเป็น
ของกรมชลประทาน และเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าของที่ดินต้องมาติดต่อด้วยตนเอง  
พร้อมเอกสารดังนี้ 
 - โฉนดที่ดิน  บัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรณีไม่สามารถมาด้วย
ตนเอง  ให้ใช้หนังสือมอบอ านาจของทางส านักงานที่ดิน โดยแนบบัตรประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่
ส านักงานจัดรูปที่ดิน จ.ราชบุรี 
 

 (3) กรณีการขอโอนสิทธิในที่ดิน  เช่น การซื้อขาย การให้ การขายฝาก  
การให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม  ผู้รับโอนและผู้โอนสิทธิในที่ดิน  ต้องไปติดต่อด้วยตนเอง  
พร้อมเอกสารดังนี้ 
 - โฉนดที่ดิน  บัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรณีไม่สามารถมาด้วย
ตนเองได้ให้ใช้หนังสือมอบอ านาจของทางส านักงานที่ดิน  โดยแนบบัตรประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบและผู้รับมอบไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานจัดรูป
ที่ดิน 

 

(4) กรณีการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่
เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  เช่น  การสร้างที่อยู่อาศัย , ร้านขายของ
เบ็ดเตล็ด , ปั๊มน้ ามัน, โรงงาน, ร้านเสริมสวย, สถานที่ราชการ, ร้านขายอาหาร, 
อาคารพาณิชย์,ตลาดนัด เจ้าของที่ดินต้องมาติดต่อด้วนตนเอง พร้อมเอกสารดังนี้ 
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- โฉนดที่ดิน  บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรณีไม่สามารถด้วน
ตนเองให้หนังสือมอบอ านาจของทางส านักงานที่ดิน  โดนแนบบัตรประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ,  แผนที่ไปสถานที่ตั้งที่ดิน , แผนผัง  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน,  กระบวนการขั้นตอนการผลิต  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ 
ส านักงานจัดรูปที่ดิน 

 

ทั้งนี้  เจ้าของที่ดินรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน จ.ราชบุรี  หากเจ้าของที่ดินรวมถึง
ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินฝ่าฝืน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  
20,000.- บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด  มีอ านาจ
สั่งให้ผู้ฝ่าฝืน  รื้อถอนท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์แสดง
สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงฉวาก  จัดแสดง
พันธุ์ปลาน้ าจืด  พันธุ์ปลาทะเล  ทั้งสายพันธุ์ไทย  และต่างประเทศมากกว่า  100 
ชนิด  บ่อจระเข้  นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าและอุทยานผัก
พ้ืนบ้านเพื่อการยังชีพ  ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกวัน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  มีเรื่องอะไรจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
     - ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา   11.45   น. 
 
 

     (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จ ารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (จ ารัส     ทองสุริเดช) 
                ต าแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ช าแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
           ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ช าแระ 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


