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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕63 

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห7องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู7เข7าประชุม 
๑. นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๓. นายทัศน�  สอนบุญชู   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๔. นายพรเพชร  แก0วพินึก  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๕. นายเอียน  ทะยานรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๖. นายวินัย  ทะลายรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๗. นายสายรุง  แสนกล0า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๘.  นายมานพ  ไขแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๔ 
๙.  นายทองยศ  ทะยานรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๐.  นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๑.  นายประยอง  วาทิรอยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๖ 
๑๒.  นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๓.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๔.  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
๑๕.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๖.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๗. นายธรรมนูญ  แสนสนาม  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู7ไม�มาประชุม 
   -ไม�มี- 

 
ผู7เข7าร�วมประชุม 

๑. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายพะนาน  ทะเลิงรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นางญาตา  เมืองจันทร�  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๖. นายฉัตรชัย  กระแสโสม  หัวหน0าสํานัก 
๗. นางริน  ไขแสง   ผู0ช�วยผู0ใหญ�บ0านหมู�ท่ี 4 
๘. นายเฮย  พนุมรัมย�   ผู0ช�วยผู0ใหญ�บ0านหมู�ท่ี 1 
๙. นางสาวศุภลักษณ�  ตาไล  ผู0ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
/...นายสุพิน 
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๑๐. นายสุพิน  ทะเรืองรัมย�  ขับรถส�วนกลาง 
๑๑. นางสาวพิจิตรา  ขนานรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 
๑๒. นางสาววิลาสินี  ท0องท่ีพิมาย  ผู0ช�วยผู0ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
๑๓. นางสาวสุนิสา  สอนบุญชู  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีกองคลัง 
๑๔. นายอานนท�  อะโรคา   เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๕. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
เม่ือครบองค�ประชุมแล0ว  นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์         

ทําหน0าท่ีเปKนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปMดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 
ประจําป) พ.ศ. ๒๕63 เม่ือ วันท่ี 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0อ�านรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  

ประจําปO ๒๕63  เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ให0สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร0อมๆ กัน เชิญครับ  

  
นายธรรมนูญ  แสนสนาม อ�านรายงานการประชุมให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟUงและตรวจรายงานการประชุมไปด0วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได0ฟUงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปO พ.ศ.๒๕63 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ผู0เข0าร�วม
ประชุม 16 คน โดยมีมติรับรองเปKนเอกฉันท� 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติและกระทู7 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

  -ไม�มี- 

 

 

 

 

/...ระเบียบวาระท่ี 5   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 
5.1 พิจารณารับหลักการแห�งร�างข7อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล  เรื่อง งบประมาณ        
      รายจ�ายประจําป) งบประมาณ พ.ศ. 2564  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ครับ  
     ประธานสภาฯ   

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   เรียนท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
นายก อบต.เมืองโพธิ์  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู0บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ จะได0เสนอ 
    ร�างข0อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปOต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

เมืองโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู0บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
เมืองโพธิ์จึงขอชี้แจงให0ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได0ทราบถึง สถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปOงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต�อไปนี้ 

 ๑. สถานะการคลัง 
 ๑.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ในปOงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน    13,101,434.83    บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  จํานวน      5,184,002.48 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน      4,703,559.73บาท 
 1.1.4 รายการท่ีได0กันเงินไว0แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได0เบิกจ�าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการท่ีได0กันเงินไว0โดยยังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 3,300.00 บาท 
 1.2 เงินกู0คงค0าง จํานวน 0.00 บาท 

 ๒.การบริหารงบประมาณ ในปOงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
   2.1.รายรับจริงท้ังสิ้น    22,418,533.07 บาท  ประกอบด0วย 
  หมวดภาษีอากร                                          จํานวน          3,220.00  บาท 
  หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับ  และใบอนุญาต        จํานวน        96,817.80  บาท 
  หมวดรายได0จากทรัพย�สิน                               จํานวน        71,766.50  บาท 
  หมวดรายได0จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย�    จํานวน      405,164.00 บาท 
  หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด                                    จํานวน        10,010.00  บาท 
  หมวดรายได0จากทุน จํานวน               0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร                                         จํานวน  11,158,704.77  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                   จํานวน  10,672,850.00 บาท 
  2.2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค�       จํานวน    14,679.00  บาท 
  2.3.รายจ�ายจริง    จํานวน   19,993,214.50    บาท   ประกอบด0วย 
  งบกลาง จํานวน    5,562,557.19  บาท 
  งบบุคลากร จํานวน    6,403,044.00  บาท 
  งบดําเนินการ จํานวน    5,298,513.31  บาท 
  งบลงทุน จํานวน    1,432,100.00  บาท 
      /...งบเงินอุดหนุน 
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  งบเงินอุดหนุน จํานวน    1,297,000.00  บาท 
 2.4 รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค� จํานวน 14,679.00 บาท 
 2.5 รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินสะสม จํานวน 2,380,630.00 บาท 
 2.6 รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 2.7 รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินกู0 จํานวน 0.00 บาท      
 รายรับ 

  รายรับจริง ป)  2562 ประมาณการ ป) 2563 ประมาณการ ป) 2564 
รายได7จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 90,645.36 71,600.00 8,800.00 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 115,507.44 132,200.00 153,700.00 
  หมวดรายได0จากทรัพย�สิน 117,754.26 118,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� 535,456.00 361,200.00 700,000.00 
  หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด 152,475.00 0.00 10,100.00 
  หมวดรายได0จากทุน 0.00 0.00 3,000.00 

รวมรายได7จัดเก็บเอง 1,011,838.06 683,000.00 995,600.00 
รายได7ท่ีรัฐบาลเก็บแล7วจัดสรรให7องค�กรปกครอง
ส�วนท7องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 15,287,828.11 18,646,000.00 18,504,500.00 
รวมรายได7ท่ีรฐับาลเก็บแล7วจัดสรรให7องค�กร

ปกครองส�วนท7องถิ่น 
15,287,828.11 18,646,000.00 18,504,500.00 

รายได7ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให7องค�กรปกครองส�วน
ท7องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,950,988.00 14,471,000.00 13,999,900.00 
รวมรายได7ท่ีรฐับาลอุดหนุนให7องค�กรปกครองส�วน

ท7องถิ่น 
12,950,988.00 14,471,000.00 13,999,900.00 

รวม 29,250,654.17 33,800,000.00 33,500,000.00 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      /...รายจ�าย 
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 รายจ�าย 
รายจ�าย รายจ�ายจริง ป)  2562 ประมาณการ ป) 2563 ประมาณการ ป) 2564 

จ�ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,998,308.00 8,115,530.00 7,544,320.00 
  งบบุคลากร 8,811,334.00 11,141,680.00 11,440,560.00 
  งบดําเนินงาน 6,140,275.24 9,188,390.00 8,237,820.00 
  งบลงทุน 2,643,800.00 3,145,400.00 4,147,300.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,798,000.00 2,209,000.00 2,130,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 25,391,717.24 33,800,000.00 33,500,000.00 36,000,000.00

ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ- 
   

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ตามท่ีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ได0เสนอร�างข0อบัญญัติ    
     ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ�ายประจําปO งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให0สภาองค�การ 
    บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ พิจารณาในวาระท่ี ๑ รับหลักการแห�งร�าง 

ข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปO 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  จึงขอเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
เมืองโพธิ์ได0ชี้แจงเก่ียวกับร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ�ายประจําปO งบประมาณ พ.ศ.๒๕64   ให0ท่ีประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลรับทราบเพ่ือจะได0พิจารณาต�อไป ขอเชิญครับ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   เรียนท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
นายก อบต.เมืองโพธิ์  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีกระผมจะได0เสนอร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําปOต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
จึงขอแถลงหลักการและและเหตุผลประกอบร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปO งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอ 
ห0วยราช จังหวัดบุรีรัมย� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...หลักการ 
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หลักการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ขอรับความเห็นชอบร�างข0อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ 

ด7าน ยอดรวม 
ด7านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,348,160 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 784,140 
ด7านบริการชุมชนและสังคม     

  แผนงานการศึกษา 6,283,540 
  แผนงานสาธารณสุข 601,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห� 510,520 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,706,620 
  แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 40,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 160,000 
ด7านการเศรษฐกจิ     

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,557,700 

 
แผนงานการเกษตร 60,000 

  แผนงานการพาณิชย� 904,000 
ด7านการดําเนินงานอ่ืน     

  แผนงานงบกลาง 7,544,320 
งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น 33,500,000 

เหตุผล 
เพ่ือใช0ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ท่ีได0วางแผนไว0ตามแผนพัฒนาท0องถ่ินตลอดปOงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จึงขอเสนอ
ร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64  เพ่ือให0สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์พิจารณาเห็นชอบ และนายอําเภอพิจารณา
อนุมัติต�อไป (รายละเอียดปรากฏตามสําเนาร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปO พ.ศ.2564 ซ่ึงได0แนบเอกสารแจกให0สมาชิกสภาฯ แล0ว ) จึงเรียนมาเพ่ือ
นําเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลให0เห็นชอบ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจงคําแถลงประกอบ    
    ประธานสภาฯ   งบประมาณ พร0อมหลักการและเหตุผลแห�งร�างข0อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ�ายประจําปO งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  จึงขอให0ท่ีประชุมได0ปรึกษาใน
หลักการ แห� งร� างและอภิปรายแสดงความคิดเห็น เ ก่ียวกับร� างข0อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปO งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ว�าจะรับหลักการแห�ง
ข0อบัญญัติฯ หรือไม� เชิญครับ 
       /…ท่ีประชุม 
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ท่ีประชุม ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดอภิปรายเก่ียวกับร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปO  
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เม่ือท่ีประชุมไม�มีท�านใดอภิปรายเก่ียวกับร�างข0อบัญญัติงบประมาณ 
   ประธานสภาฯ   รายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จึงขอสมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุม 

ได0ลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปO 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 หรือไม� ขอเชิญท่ีประชุม ครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปKนเอกฉันท�  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ตอนนี้ก็ใกล0เท่ียงแล0วผมขอให0พักรับประทานอาหารเริ่มประชุมต�อไป 13.00 น. 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน          

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

นายธรรมนูญ แสนสนาม  แจ0งสมาชิกเข0าห0องประชุมและได0นับองค�ประชุมครบเรียบร0อยแล0วจึง           
   เลขานุการสภาฯ    ดําเนินการประชุมสภาต�อไป 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เม่ือท่ีประชุมได0มีมติรับหลักการแห�งร�างข0อข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปO    
  ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแล0วต0องส�งร�าง 

ข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปให0กรรมการ 
แปรญัตติซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภา
ท0องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข0อ 49  

 ข0อ ๔๙ ญัตติร�างข0อบัญญัติท่ีสภาท0องถ่ินลงมติรับหลักการแล0ว จะต0องส�งให0คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให0ประธานสภาท0องถ่ินส�งร�างข0อบัญญัตินั้นไปให0คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ท0องถ่ินจะต0องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด0วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท0องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู0บริหารท0องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท0องถ่ินผู0ใดเห็นควรจะแก0ไขเพ่ิมเติมร�างข0อบัญญัติก็ให0เสนอคําแปรญัตติล�วงหน0าเปKนหนังสือ โดยให0แปรญัตติเปKนราย
ข0อและเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท0องถ่ินเปKนผู0แปรญัตติจะต0องมีสมาชิกสภา
ท0องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคําแปรญัตติให0อนุโลมใช0ตามแบบท0ายระเบียบนี้  
    โดยสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจะต0องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  

ตามข0อ 107 และท่ีประชุมสภาจะต0องมีมติว�าจะให0คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนก่ีคน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข0อ 103 ประกอบ ข0อ 105 กําหนดให0
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติมี จํานวนไม�น0อยกว�า 3 คนแต�ไม�เกิน 7 คน  

 
/..ข0อ 107 
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 ข0อ 107 ภายใต0บังคับข0อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท0องถ่ิน ให0สมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหาร
ท0องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได0เปKนสมาชิกสภาท0องถ่ินแล0วแต�กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท0องถ่ิน
เปKนผู0เสนอต0องมีสมาชิกสภาท0องถ่ินรับรองไม�น0อยกว�าสองคน ส�วนกรณีท่ีผู0บริหารท0องถ่ินเปKนผู0เสนอไม�ต0องมีผู0รับรอง 
การเสนอชื่อให0เสนอได0โดยไม�จํากัดจํานวน เว0นแต�ท่ีประชุมมีมติเปKนอย�างอ่ืน และให0นําวิธีการเลือกตาม 
ข0อ ๑๒ มาใช0บังคับโดยอนุโลม  

 ข0อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท0องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด0วยสมาชิกสภาท0องถ่ิน มีจํานวนไม�น0อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด0วยสมาชิกสภาท0องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม�ได0เปKนสมาชิกสภาท0องถ่ิน มี
จํานวนไม�น0อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน กรณีองค�การบริหารส�วนจังหวัด บุคคลท่ีไม�ได0เปKนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเปKนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม�ได0ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู0เปKนหรือมิได0เปKนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให0สภาเทศบาลแต�งต้ังเปKนกรรมการวิสามัญ
ได0ไม�เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

 ข0อ 105  ภายใต0บังคับข0อ ๑๐๓ และข0อ ๑๐๔ สภาท0องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไม�ได0เปKนสมาชิกสภาท0องถ่ินเปKนคณะกรรมการสภาท0องถ่ินชุดต�างๆ ตามความจําเปKนแก�กิจการในหน0าท่ีของสภา
ท0องถ่ิน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติ 
 (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท0องถ่ินเห็นสมควร 

 ถ0ามีความจําเปKน คณะกรรมการแต�ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซ่ึงเปKน
หน0าท่ีของคณะกรรมการสภาท0องถ่ิน แล0วเสนอรายงานต�อคณะกรรมการสภาท0องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอให0ท่ีประชุมสภาฯ กําหนดให0มีคณะกรรมการแปรญัตติฯว�าควรมีก่ีคน 
  ประธานสภาฯ   เชิญครับ      

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมขอเสนอให0คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 3 คน ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ผู0รับรอง    1.นายประยอง วาทิรอยรัมย�    ส.อบต.หมู�ท่ี 6 
      2.นายสายรุง  แสนกล0า         ส.อบต.หมู�ท่ี 3  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกท�านใดเสนอเปKนอย�างอ่ืนหรือเปล�าครับ เชิญครับ  
  ประธานสภาฯ   เม่ือไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให0มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 คน ด0วยคะแนนเปKนเอกฉันท� 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เม่ือท่ีประชุมกําหนดให0มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 3 คน ผมขอให0ท่ีประชุม   
    ประธานสภาฯ  เสนอผู0ท่ีคิดว�าเหมาะสมเพ่ือเปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 เชิญครับ 

นายพรเพชร  แก7วพินึก   ผมขอเสนอ นายสงบ  ชัยศิริ  ส.อบต.หมู�ท่ี 7 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 2  รับรอง    1.นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย    ส.อบต.หมู�ท่ี 5 
      2.นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 9  

/...นายประกอบ   
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
    ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0นายสงบ  ชัยศิริ  ส.อบต.หมู�ท่ี 7 เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   คนท่ี 1 ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท�  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอให0ท่ีประชุมเสนอผู0ท่ีคิดว�าเหมาะสมเพ่ือเปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    ประธานสภาฯ  คนท่ี 2 เชิญครับ 

นายวินัย ทะลายรัมย�  ผมขอเสนอ นายทัศน� สอนบุญชู ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ครับ 
  ส.อบต.หมู�ท่ี 3   ผู0รับรอง    1.นายสายรุง  แสนกล0า  ส.อบต.หมู�ท่ี 3 
      2.นายทองยศ  ทะยานรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 5  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายทัศน� สอนบุญชู ส.อบต.หมู�ท่ี 1  เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   คนท่ี 2 ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท�  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอให0ท่ีประชุมเสนอผู0ท่ีคิดว�าเหมาะสมเพ่ือเปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    ประธานสภาฯ  คนท่ี 3 เชิญครับ 

นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ผมขอเสนอ นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 9 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 5   ผู0รับรอง    1.นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 8    

     2.นายบุญร�วม ชิวรัมย�   ส.อบต.หมู�ท่ี  7   

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
  ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 9 เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   คนท่ี 3 ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท�  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน  
  ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 ข0อ 49 วรรค 1 และ ข0อ 45 วรรค 3 สภาท0องถ่ินต0องมีมติ 

กําหนดระยะเวลาให0สมาชิกสภาท0องถ่ินเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปร
ญัตติเปKนเวลาไม�น0อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต�สภาท0องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�าง
ข0อบัญญัติงบประมาณ อีกท้ังต0องมีมติกําหนดระยะเวลาให0คณะกรรมการแปรญัตติ
ไปดําเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดหลังจากท่ีได0รับคําแปรญัตติจาก
สมาชิกสภาท0องถ่ินแล0ว โดยกําหนดเปKนระยะเวลาก่ีวัน ต้ังแต�วันไหนถึง 
วันไหนและเวลาใดถึงเวลาใดในแต�ละวัน รวมถึงสถานท่ีท่ีจะพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข0อ 49 
ข0อ 50  และ ข0อ 110 ครับ ผมขอให0ท่ีประชุมสภาฯ ปรึกษากันเพ่ือกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และระยะเวลาให0
คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการพิจารณาแปรญัตติ  

/...ข0อ ๔๙ ญัตติ 
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 ข0อ ๔๙ ญัตติร�างข0อบัญญัติท่ีสภาท0องถ่ินลงมติรับหลักการแล0ว ถ0าจะต0องส�งให0คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให0ประธานสภาท0องถ่ินส�งร�างข0อบัญญัตินั้นไปให0คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาท0องถ่ินจะต0องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด0วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท0องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู0บริหารท0องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท0องถ่ินผู0ใดเห็นควรจะแก0ไขเพ่ิมเติมร�างข0อบัญญัติก็ให0เสนอคําแปรญัตติล�วงหน0าเปKนหนังสือ โดยให0แปรญัตติเปKนราย
ข0อและเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท0องถ่ินเปKนผู0แปรญัตติจะต0องมีสมาชิกสภา
ท0องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคําแปรญัตติให0อนุโลมใช0ตามแบบท0ายระเบียบนี้ 

 ข0อ ๔๕ ญัตติร�างข0อบัญญัติท่ีประชุมสภาท0องถ่ินต0องพิจารณาเปKนสามวาระ แต�ท่ีประชุมสภาท0องถ่ินจะอนุมัติ
ให0พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได0 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู0บริหารท0องถ่ินหรือสมาชิกสภาท0องถ่ินจํานวนไม�น0อยกว�าหนึ่งในสามของ
จํานวนผู0ท่ีอยู�ในท่ีประชุมจะเปKนผู0เสนอก็ได0 เม่ือท่ีประชุมสภาท0องถ่ินอนุมัติให0พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล0ว      
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให0ท่ีประชุมสภาท0องถ่ินเปKนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให0ประธานท่ีประชุมเปKน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ญัตติร�างข0อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได0 และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให0
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว0ไม�น0อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต�สภาท0องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 ข0อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได0พิจารณาแล0ว จะต0องเสนอร�างข0อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม และตามท่ีมี
การแก0ไขเพ่ิมเติม พร0อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต�อประธานสภาท0องถ่ินรายงานนั้นอย�างน0อยจะต0องระบุว�า 
ได0มีหรือไม�มีการแก0ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข0อใดบ0าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด0วยการ 
แปรญัตตินั้นเปKนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด0วย และให0
ประธานสภาท0องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภาท0องถ่ินไม�น0อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุมพิจารณา เว0นแต�กรณี
ต0องพิจารณาเปKนการด�วน 
 ให0คณะกรรมการแปรญัตติไปร�วมประชุมสภาท0องถ่ินด0วย    เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข0อสงสัย
ต�าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

 ข0อ ๑๑๐ ญัตติร�างข0อบัญญัติท่ีสภาท0องถ่ินลงมติรับหลักการและส�งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา      
ตามข0อ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล0วจะต0องเสนอร�างข0อบัญญัตินั้นตามร�างเดิมและตามท่ีมีการแก0ไข
เพ่ิมเติม พร0อมท้ังรายงานย�อยื่นต�อประธานสภาท0องถ่ิน 

 รายงานย�อตามวรรคหนึ่งอย�างน0อยต0องระบุว�า ได0มีหรือไม�มีการแก0ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข0อใดบ0าง      
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด0วยการแปรญัตตินั้นเปKนประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด0วย 
    ขอเชิญทุกท�านครับ 
นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ผมขอเสนอให0คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับคําเสนอแปรญัตติจํานวน 3 วัน   

ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ต้ังแต�วันท่ี 17 – 19  สิงหาคม 2563 (ตามเวลาราชการของทุกวัน) ณ ห0อง
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์และกําหนดให0คณะกรรมการแปร
ญัตติดําเนินการพิจารณาแปรญัตติร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปO  

        /…พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 ให0เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ณ ห0องประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล0วให0
คณะกรรมการทํารายงานผลการประชุมยื่นให0ประธานสภาฯ ประกอบด0วย  
1. ร�างเดิม 2. ร�างท่ีแก0ไข(กรณีแก0ไข) 3. รายงานสรุปย�อ ได0มีหรือไม�มีการแก0ไข
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ การสงวนความเห็น ของคณะกรรมการ
และการสงวนคําแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการ
ประชุมสภาท0องถ่ินพ.ศ. 2547 เพ่ือท่ีประธานสภาฯ จะได0ดําเนินตามระเบียบการ
ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาต�อไป 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีใครจะเสนอเปKนอย�างอ่ืนไหมครับ เม่ือไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
    ประธานสภาฯ  เชิญครับ     

มติท่ีประชุม   เห็นชอบด0วยคะแนนเปKนเอกฉันท�  ให0คณะกรรมการแปรญัตติฯรับคําเสนอแปรญัตติจํานวน 3 วัน   
ต้ังแต�วันท่ี 17 – 19  สิงหาคม 2563 (ตามเวลาราชการของทุกวัน) ณ ห0องประชุมสภาองค�การ 
บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์และกําหนดให0คณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการพิจารณาแปรญัตติ 
ร�างข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปO พ.ศ.2564 ให0เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563  
ณ ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล0วให0 
คณะกรรมการทํารายงานผลการประชุมยื่นให0ประธานสภาฯ ประกอบด0วย 1. ร�างเดิม  
2. ร�างท่ีแก0ไข(กรณีแก0ไข) 3. รายงานสรุปย�อ ได0มีหรือไม�มีการแก0ไขการแปรญัตติและมติของ 
คณะกรรมการ การสงวนความเห็น ของคณะกรรมการและการสงวนคําแปรญัตติ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ินพ.ศ. 2547 เพ่ือท่ีประธานสภาฯ จะได0 
ดําเนินตามระเบียบการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาต�อไป 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยข0อบังคับประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 
ประธานสภาฯ   (แก0ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) ข0อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว�างสมัยประชุมนั้น 

ให0ทําเปKนหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท0องถ่ินก็ได0 แต�ถ0าบอกนัดในท่ี 
ประชุมให0ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู0ท่ีไม�ได0มาประชุมในเวลานั้นให0ทราบล�วงหน0า 
ด0วย โดยให0แจ0งนัดประชุมล�วงหน0าก�อนวันประชุมไม�น0อยกว�าสามวัน แต�ถ0าเปKน 
การประชุมอันรีบด�วน จะนัดน0อยกว�านั้นก็ได0 โดยให0ประธานสภาท0องถ่ินแจ0งเหตุ
อันรีบด�วนไว0ในหนังสือนัดประชุม และแจ0งให0ท่ีประชุมสภาท0องถ่ินทราบด0วย 

การประชุมสภาท0องถ่ินท่ีไม�ได0มีการนัดประชุม ไม�ให0ถือว�าเปKนการประชุม
ของสภาท0องถ่ิน 

ผมขอนัดประชุมสภาครั้งต�อไปคือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปO 
2563 ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต�อไป  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

   /...ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายธรรมนูญ  แสนสนาม ครับผม ขณะนี้เราได0รับพนักงานใหม�เพ่ิมมาสองท�าน ยังไงก็ให0เจ0าตัวได0 
  เลขานุการสภาฯ   แนะนําตัวเองแล0วกันครับ เชิญครับ 

นายฉัตรชัย  กระแสโสม  ครับ ผมนายนายฉัตรชัย  กระแสโสม ย0ายมาจาก อบต.ลุมปุ̀ก ตําแหน�ง 
  หัวหน7าสํานักปลัด  หัวหน0าสํานักปลัด มีเรื่องสอบถาม ติดต�อเบอร� 0801626490 ขอบคุณครับ 

นางญาตา  เมืองจันทร�  คะ ดิฉัน ชื่อ นางญาตา เมืองจันทร� ตําแหน�งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
  นักวิชาการศึกษา  ย0ายมาจาก อบต.ถลุงเหล็ก ฝากตัวด0วยนะคะ  

เบอร�โทรติดต�อ 0854937486 ขอบคุณคะ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ ช�วยดําเนินการแก0ไขปUญหาน้ําท�วมขัง จุดบ0าน 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 9  นายเฟabอง ทะเรืองรัมย� และแก0ไขปUญหาถนนเปKนหลุมเปKนบ�อ  

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ปcายโครงการหมู�ท่ี 6 ล0มให0ช�วยต้ังใหม�ด0วย 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 6 

นายมานพ  ไขแสง  ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ ช�วยดําเนินการแก0ไขปUญหาถนนเส0นจากบ0านพูนสุข 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 4  หมู�ท่ี 3 ไปบ0านประดู�หมู�ท่ี 4 ตอนนี้เปKนหลุมเยอะมากช�วยซ�อมแซมด0วย 

   นางริน  ไขแสง  ดิฉันเห็นด0วยว�าควรซ�อมอย�างเร�งด�วนเพราะเปKนทางสัญจรหลัก ส�งเด็กๆ มา 
 ผู7ช�วยผู7ใหญ�บ7าน ม.4  โรงเรียนลําบากมาก  

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมต0องขอขอบคุณทาง อบต.เมืองโพธิ์ท่ีได0ดําเนินการก�อสร0างถนนเส0นกลาง 
  ส.อบต.หมู�ท่ี 1   หมู�บ0านขอสอบถามเก่ียวกับเงินสวัสดิการต�างๆ สําหรับท่ีตกค0าง ท่ียังไม�ได0รับควร 

ดําเนินการอย�างไร ฝากอีกเรื่องคือรางระบายน้ําหมู�ท่ี 1 จุดหน0าบ0านยายกา แกไข
ให0ด0วยเนื่องจากน้ําไหลไม�สะดวก 

นายสมเกียรติ์  สวัสดิ์รัมย� อยากให0ช�วยดําเนินการแก0ไขปUญหาถนนเส0นสระประปาโรงเพาะเห็ดช�วงนี้สัญจร 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ลําบากมาก เรื่องหนังสือสําหรับท่ีหลวงท่ีเราได0รังวัดไปแล0วหนองทํานบไปถึงไหน 

แล0ว ช�วงนี้ไข0เลือดออกกําลังเริ่มระบาดยังไงช�วยดําเนินการปcองกันด0วยครับ 

นายฉัตรชัย  กระแสโสม  ครับ เรื่องไข0เลือดออกตอนนี้กําลังดําเนินการจัดซ้ือทรายอะเบทแล0ว ส�วนเรื่อง 
หัวหน7าสํานักปลัด เก่ียวกับสวัสดิการต�างๆ นั้น ถ0ามีปUญหาอะไรให0เข0ามาติดต�อได0เลยหรือไม�ก็โทรมา

สอบถามได0ตามเบอร�ท่ีแจ0งไว0  

 นายแสวง ฦาชา  ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ ช�วยดําเนินการแก0ไขปUญหาถนนลื่นตรงบ0านผู0ใหญ�เก�า 
  ส.อบต.หมู�ท่ี 9   ประปาแตกมีคนเอาดินไปกลบ ฝนตกมาลื่นมาก   
 

/...นางวันเพ็ญ 
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นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย�  ดิฉันอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ช�วยดําเนินการแจ0งเก่ียวกับเบ้ียยังชีพ ผู0พิการ  
ส.อบต.หมู�ท่ี 8  ผู0ปdวยอยากให0ทําประกาศแจ0งผู0ท่ีมีสิทธิ์ปOหน0าท้ังหมดจะได0ตรวจสอบดูเผื่อมี 

ตกสํารวจจะได0แก0ไขทัน ขอบคุณคะ 

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ครับ  สําหรับเรื่องท่ีเสนอมาท้ังหมดผมจะแจ0งให0เจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0องต�อไป 
   นายก อบต.   ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายธรรมนูญ แสนสนาม  ครับผมขอเชิญนัดเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข0อบัญญัติงบประมาณ 
  เลขานุการสภาฯ   รายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังจากเลิกประชุมด0วยครับ  

ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปMดประชุมครับ  
ประธานสภาฯ   

เลิกการประชุม  เวลา  15.0๐  น. 

                             ลงชื่อ         นายธรรมนูญ แสนสนาม  ผู0รายงานการประชุมฯ 
                (นายธรรมนูญ แสนสนาม ) 

       เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

                   
    ลงชื่อ        นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผู0ตรวจรายงานการประชุม     
                                              (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                               ลงชื่อ   นายทัศน�    สอนบุญชู     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายทัศน�    สอนบุญชู) 

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 
 

 
ลงชื่อ นายมานพ  ทะเลิงรัมย�         กรรมการ              ลงชื่อ นายวินัย  ทะลายรัมย�     กรรมการและเลขานุการฯ 
      (นายมานพ  ทะเลิงรัมย�)                                         (นายวินัย  ทะลายรัมย�)                              
สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙   สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๓       
 


