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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕63 
วันที่ 17 เดือน มีนาคม 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.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๕.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๖.  นายธรรมนูญ  แสนสนาม  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู7ไม�มาประชุม 
1. นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
 

ผู7เข7าร�วมประชุม 
๑. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๖. นายสุวรรณ  ภาสดา   ผช.ผู0ใหญ�บ0าน หมู�ท่ี 4 
๗. นายทองดี  ศรีแก0ว   ผู0ใหญ�บ0าน หมู�ท่ี 1   
๘. นายรังสรรค�  ม่ันยืน   ผู0ใหญ�บ0าน หมู�ท่ี 8 
๙. นางภีรภรณ�  ทะลายรัมย�  ผู0ใหญ�บ0าน หมู�ท่ี 4 
๑๐. นายสํารวย  ศรีบท   จพง.ปCองกันฯ 
๑๑. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

/...12.นางฉตารักษ�   
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๑๒. นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวนรินทร�นิภัทร  ทองทา  เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางสาวสุนิษา  สอนบุญชู  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีกองคลัง 
๑๕. นางสาวพิจิตรา  พนานรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 
๑๖. นายวิษณุ  โนนบุ   ผช.เจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 
๑๗. นายประยุทธ  ไชยโย   ผอ.กองช�าง 
๑๘. นายอานนท�  อะโรคา   เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๙. นายศากวร  วิเศษนคร  ผู0ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
๒๐. นางสาวกนกวรรณ  พะนุมรัมย� พนักงานจ0างท่ัวไป 
๒๑. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นวก.ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /...เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

นายธรรมนูญ  แสนสนาม เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญนายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปJนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปKดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ7งป?ดการเรียนการสอน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0รับนโยบายเก่ียวกับการปCองกัน 
    ประธานสภาฯ    โรคติดต�อโรคโควิด 19 ซ่ึงตอนนี้ระบาดท่ัวไป ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ0านศรีเจริญจึง 
    พิจารณาปKดการเรียนการสอนต้ังแต�บัดนี้เปJนต0นไป  ส�วนวันเปKดนั้นรอดูอีกต�อไป 
    ว�าสถานการโรคจะสิ้นสุดวันใด 

1.2 แจ7งการลาขอสมาชิก อบต. 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  การประชุมครั้งนี้ นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล    
    ประธานสภาฯ    เมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ ลาไม�ได0มาประชุมในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําป) พ.ศ. ๒๕63  เม่ือวันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕63 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได0อ�านรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  

ประจําปO ๒๕63  เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2563 ให0สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร0อมๆ กัน เชิญครับ  

  
นายธรรมนูญ แสนสนาม  อ�านรายงานการประชุมให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟTงและตรวจรายงานการประชุมไปด0วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได0ฟTงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปO พ.ศ.๒๕63 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2563  
โดยมีมติรับรอง  14 เสียง ไม�เห็นชอบ  - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติและกระทู7 
  -ไม�มี- 
 

   /...ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให7ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 
5.๑ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ในหัวข0อท่ีจะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เชิญครับ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ครับ ผมขอให0 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจง  
นายก อบต.เมืองโพธิ์  เก่ียวกับเรื่องนี้ครับ   

นายธรรมนูญ  แสนสนาม ครับองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์มีความจําเปJนท่ีจะต0องโอนงบประมาณ 
  ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ รายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนต้ังจ�ายในรายการใหม� ผมขอชี้แจง

คร�าวๆ ดังนี้ 
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง  รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท โดยมี
คําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน   1 คัน ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องสูงสุดไม�ต่ํากว�า 110 
กิโลวัตต� ขับเคลื่อน 2 ล0อ ยกสูง เกียร�อัตโนมัติ  แบบดับเบ้ิลแค็บ เปJนรถกระบะ
สําเร็จรูป ห0องโดยสารเปJนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู เปJนราคารวม
เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ�และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ� ของสํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562  

2.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 
ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ไม�ตํ่ากว�า 18,000 บีทียู จํานวน 21,000 
บาท โดยมีคําชี้แจงว�า  เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิด
ติดผนังขนาดไม�ต่ํากว�า 18,000 บีทียู (ราคารวมค�าติดต้ัง) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 21,000 บาท เปJน ต0องได0รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟCาเบอร� 5 เปJนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ัง
ชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและหน�วยระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกันมี
ความหน�วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร� การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อทองแดงไปกลับหุ0มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม�เกิน 15 เมตร  จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ�และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ� ของสํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562  

3.แผนงานการศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค�า
ครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน 110,800 บาท 
โดยมีคําชี้แจงว�า  เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือ 

     /...แบบแขวน 
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แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม� ตํ่ากว�า 36,000 บีทียู (ราคารวมค�า
ติดต้ัง) จํานวน 2 เครื่องๆละ 55,400 บาท ต0องได0รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟCาเบอร� 5 เปJนเครื่องปรับอากาศท่ี
ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและหน�วยระบายความร0อนจาก
โรงงานเดียวกันมีความหน�วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร� การติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อ
ทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ   ยาวไม�เกิน 15 เมตร   
จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�และคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ� ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 

4.แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�โรงงาน  ตู0เชื่อม จํานวน 8,000 
บาท  โดยมีคําชี้แจงว�า  เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือตู0เชื่อมรายละเอียด เครื่องเชื่อม
อินเวอร�เตอร� ขนาด 140 แอมปb กระแสไฟเชื่อม 10-140 (Amp)   
ความสามารถในการทํางาน  60 %แรงดันไฟฟCา 220+/- 10% โวลท� กระแสไฟ
เข0าสูงสุด 5.3 KVA/22.7A ความถ่ี 50Hz/60Hz แรงดันไฟขณะไร0ภาระ 67 
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟCา 0.93  ขนาดลวดเชื่อม 2.6-3.2 มม. น้ําหนักไม�น0อยกว�า  
5 Kg จัดซ้ือตามราคาท0องตลาด เนื่องจากเปJนครุภัณฑ�ท่ีไม�ได0กําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ� 

5.แผนงานการพาณิชย� งานกิจการประปา หมวดครุภัณฑ� ประเภท 
ครุภัณฑ�อ่ืนๆ ปTnมน้ําบาดาล  จํานวน 40,000 บาท  โดยมีคําชี้แจงว�า  เพ่ือจ�าย
เปJนค�าจัดซ้ือปTnมน้ําบาดาล จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียด ปToมบาดาล 1.5 แรงม0า 
ไม�น0อยกว�า 10 ใบพัด ชุดปToมบาดาลขนาดมาตรฐาน 4 นิ้ว ได0รับการออกแบบ
ระบบการซีลของใบพัด แบบไตร-ซีลมีระบบปCองกันไม�ให0น้ําไหลย0อนกลับ 
ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ช�วยปCองกัน การสึกหรอจากการกัดกร�อนของทรายได0อย�าดี
เยี่ยมขนาดท�อส�ง 1 1/4"  สบูน้ําได0ลึก 72 เมตร มีกล�องคอนโทรล สายไฟ 3 x 
1.5 mm 0.45เมตร ฝาบ�อ 6" x 1 1/4" สายไฟปTnม ยาว 45 เมตร จัดซ้ือตาม
ราคาท0องตลาด เนื่องจากเปJนครุภัณฑ�ท่ีไม�ได0กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ� 

6.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 
ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท โดยมีคําชี้แจงว�า  
เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิดติดผนังขนาดไม�ต่ํา
กว�า 12,000 บีทียู (ราคารวมค�าติดต้ัง) จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท  
ต0องได0รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟCา
เบอร� 5 เปJนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็น
และหน�วยระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกันมีความหน�วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร� การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�
ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม�
เกิน 15 เมตร  จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ� ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 

        /…7.แผนงานบริหาร 
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7.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค�าครุภัณฑ�  
ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 3 เครื่อง จํานวน 26,700 บาท โดยมี
คําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน0า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 8,900 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     –มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น0อยกว�า 1,200x1,200 dpi 
    – มีความเร็วในการพิมพ�สําหรับกระดาษ A4 ไม�น0อยกว�า 28 หน0าต�อ
นาที (ppm)  
    –สามารถพิมพ�เอกสารกลับหน0าอัตโนมัติได0 
    –มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น0อยกว�า 128 MB  
    - มีช�องเชื่อมต�อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น0อย
กว�า 1 ช�อง  

        - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น0อยกว�า 1 ช�อง หรือ สามารถใช0
งานผ�านเครือข�ายไร0สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได0  

        - มีถาดใส�กระดาษได0รวมกันไม�น0อยกว�า 250 แผ�น 
–สามารถใช0ได0กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 15 มีนาคม 2562 

8.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 
ครุภัณฑ�สํานักงาน เก0าอ้ีทํางาน  จํานวน 8,500 บาท โดยมีคําชี้แจงว�า  เพ่ือจ�าย
เปJนค�าจัดซ้ือเก0าอ้ีทํางาน 1 ตัว จัดซ้ือตามราคาท0องตลาด เนื่องจากเปJนครุภัณฑ�ท่ี
ไม�ได0กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ� 

9.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 
ครุภัณฑ�สํานักงาน โต�ะทํางานเหล็ก  จํานวน 8,500 บาท โดยมีคําชี้แจงว�า    
เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือโต�ะทํางานเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีขนาดความ
กว0าง 150 เซนติเมตร  สูง 75 เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร จัดซ้ือตามราคา
ท0องตลาด เนื่องจากเปJนครุภัณฑ�ท่ีไม�ได0กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ� 

รายละเอียดต�างๆ นั้นตามบันทึกขอขอโอนท่ีได0ส�งมาพร0อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล0ว ขอบคุณครับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  จากท่ี ปลัดฯ ได0อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดท่ี 
ประธานสภาฯ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล0วนั้น

ท�านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นเปJนอย�างไร เชิญครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ  ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใด เสนอความเห็นใด ๆ  

 

   /...นายประกอบ 
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภา 

  มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้   
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ

ขนส�ง  รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท   
2.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ไม�ต่ํากว�า 18,000 บีทียู จํานวน 21,000 บาท   
3.แผนงานการศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท 

ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน 110,800 บาท  
4.แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดค�าครุภัณฑ�  

ประเภท ครุภัณฑ�โรงงาน  ตู0เชื่อม จํานวน 8,000 บาท   
5.แผนงานการพาณิชย� งานกิจการประปา หมวดครุภัณฑ� ประเภท ครุภัณฑ�อ่ืนๆ ปTnมน้ําบาดาล  

จํานวน 40,000 บาท   
6.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท  
7.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

เครื่องพิมพ� 3 เครื่อง จํานวน 26,700 บาท  
8.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน เก0าอ้ี

ทํางาน  จํานวน 8,500 บาท  
9.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน โต�ะ

ทํางานเหล็ก  จํานวน 8,500 บาท  
ด0วยคะแนนเสียง อนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล0วเข0าร�วมประชุมสภาฯ ต�อไป 
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. ครับ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน          

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

นายธรรมนูญ แสนสนาม เลขานุการฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปJนประธานท่ีประชุมฯ ต�อไป 

5.2 พิจารณาอนุมัติแก7ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป)  
งบประมาณ พ.ศ.2563 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด 
   ประธานสภาฯ   ในหัวข0อท่ีจะขออนุมัติแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�าย 

   
                 /...ประจําปO 
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ประจําปO  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชญิครับ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ครับ ผมขอให0 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจง  
นายก อบต.เมืองโพธิ์  เก่ียวกับเรื่องนี้ครับ   

นายธรรมนูญ  แสนสนาม ครับองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์มีความจําเปJนท่ีจะต0องแก0ไขเปลี่ยนแปลง 
ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ คําชี้แจงเนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ดําเนินการต้ังจ�ายใน

รายการใหม�ในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแทนรายการท่ีตั้งไว0ของศูนย�พัฒนา  
เด็กเล็กแล0วเพราะขนาดเล็ก รายการนี้จึงขอย0ายมาใช0งานท่ี สํานักงาน แต�มีขนาด
ใหญ�จึงจําเปJนต0องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้  

แผนงานการศึกษา งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค�า
ครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ (หน0า 68)  
โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิดติด
ผนังขนาดไม�ต่ํากว�า 24,000 บีทียู พร0อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 28,000 บาท เปJนเงิน 56,000 บาท  ต0องได0รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟCาเบอร� 5 ต0องเปJน
เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและหน�วย
ระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกันมีความหน�วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร� การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�
ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม�
เกิน 15 เมตร  จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ� ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (สอดคล0องกับ
แผนพัฒนาท0องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ข0อท่ี 42 หน0า 123) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดท่ีจะเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ ใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค�าครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�า
จัดซ้ือ  

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิดติดผนังขนาดไม�ต่ํา
กว�า 24,000 บีทียู พร0อมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท  ต0องได0รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟCาเบอร� 5 ต0อง
เปJนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและหน�วย
ระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกันมีความหน�วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร� การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�
ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม�
เกิน 15 เมตร   

2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิดติดผนังขนาดไม�ต่ํา
กว�า 12,000 บีทียู (ราคารวมค�าติดต้ัง) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท ต0องได0รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟCาเบอร� 5 เปJนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ัง
หน�วยส�งความเย็นและหน�วยระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกันมีความหน�วง 

/...เวลาการ 
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เวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร� การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ�ดังนี้ สวิตช� 1 ตัว ท�อทองแดงไปกลับหุ0มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม�เกิน 15 เมตร จัดซ้ือตามเกณฑ�ราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ�และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ� ของสํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562  

 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร0างโครงสร0างพ้ืนฐาน  
หมวด ค�าดินและสิ่งก�อสร0าง  ประเภท ค�าต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ0านพัก  
โครงการปรับปรุงต�อเติม โดยการซ�อมแซมท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเมือง
โพธิ์พร0อมห0องน้ํา (หน0า 80) โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�าปรับปรุงต�อเติมโดย
ก า ร ซ� อ ม แ ซ ม ท่ี ทํ า ก า ร อ ง ค� ก า ร บ ริ ห า ร ส� ว น ตํ า บ ล เ มื อ ง โ พ ธิ์ พ ร0 อ ม
ห0องน้ํ า (รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ )
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 (แก0ไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) (สอดคล0องกับแผนพัฒนาท0องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 ข0อท่ี 1 หน0า 114) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดท่ีจะเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร0างโครงสร0างพ้ืนฐาน หมวด ค�าดิน
และสิ่งก�อสร0าง  ประเภท ค�าต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ0านพัก  โครงการ
ปรับปรุงต�อเติม โดยการซ�อมแซมท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์
พร0อมห0องน้ํา (หน0า 80) โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปJนค�าดําเนินการโครงการห0อง
ประชุมพร0อมโดมจอดรถบริเวณด0านข0างสํานักงาน (รายละเอียดตามแบบแปลน
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล พ.ศ.2537 (แก0ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) (สอดคล0องกับ
แผนพัฒนาท0องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ข0อท่ี 1 หน0า 114) 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  จากท่ี ปลัดฯ ได0อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดท่ี 
  ประธานสภาฯ   ขออนุมัติแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําปO 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล0วนั้นท�านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นเปJนอย�างไร  

  เชิญครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ  ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใด เสนอความเห็นใด ๆ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
  ประธานสภา 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให0เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563   

1. แผนงานการศึกษา งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภท
ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ (หน0า 68)   

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร0างโครงสร0างพ้ืนฐาน  หมวด ค�าดินและ
สิ่งก�อสร0าง  ประเภท ค�าต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ0านพัก  โครงการปรับปรุงต�อเติม โดยการ
ซ�อมแซมท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์พร0อมห0องน้ํา (หน0า 80) 
ด0วยคะแนนเสียง อนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

                                                                                                                      /…5.3 พิจารณา 
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5.3 พิจารณาอนุมัติจําหน�ายลูกหนี้(ค�าน้ําประปา) 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจงครับ 
    ประธานสภา 

  นายสุเมธ  ดาราคํา  ตามคําสั่งองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ท่ี 43/2563 ลงวันท่ี 13  
    รองปลัด อบต.  กุมภาพันธ� 2563 แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข0อเท็จจริงลูกหนี้รายอ่ืน  

ค�าน้ําประปาค0างชําระ ต้ังแต�ปO 2553 และปO 2554 ซ่ึงเปJนระยะเวลาเกือบ  
10 ปOมาแล0วจํานวนเงินค�าน้ําประปาท่ีค0างชําระท้ังสิ้น 41,644 บาท นั้น  
คณะกรรมการฯ ดังกล�าวได0จัดทํารายงานเสนอต�อผู0บริหารให0จําหน�าย 
ค�าน้ําประปาท่ีค0างชําระเปJนหนี้สูญ เนื่องจากค0าชําระเกือบสิบปOแล0ว กองคลัง
ดําเนินการติดตามเก็บแล0วแต�ไม�สามารถจัดเก็บได0 ผู0ใช0น้ําไม�ยอมจ�ายเหตุผลว�าผ�าน
ม า น า น แล0 ว  ก า ร จํ า ห น� า ย ห นี้ สู ญ  ก อ ง ค ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต าม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว4772 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ�การจําหน�ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค0างชําระและวิธีการบันทึกบัญชี
ขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ข0อ 1 และข0อ 3 ต�อไป จึงเสนอรายงานมายัง
มายังผู0บริหารเห็นชอบให0นําเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให0จําหน�ายเปJนลูกหนี้
สูญต�อไป  รายละเอียดตามเอกสาร บันทึกข0อความ กองคลัง ท่ี บร.88902 / ลง
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 ขอบคุณครับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  จากท่ี รองปลัดฯ ได0อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดท่ีต�างๆ แล0วนั้น  สมาชิกท�านใด 
  ประธานสภาฯ   จะซักถามหรือสงสัย เชิญครับ ในเม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ  

     ท่ีประชุม  อนุมัติให0จําหน�ายลูกหนี้ค�าน้ําประปาค0างชําระจํานวน 41,644 บาท เปJนหนี้สูญ  
ด0วยคะแนนเสียง อนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ผมขอสอบถามเรื่องการโอนเงินเข0าบัญชีของผู0สูงอายุ  ผู0พิการ เนื่องจากมีบางราย 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  ไม�มีเงินเข0า และขอขอบคุณ อบต.ท่ีดําเนินการซ�อมไฟฟCาให0  

  นายแสวง ฦาชา ผมอยากให0 อบต.ทําลูกคลื่น หลังจากท่ี อบจ.ได0ซ�อมแซมถนนเสร็จเพราะว�า 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  น�าจะมีผู0ใช0รถใช0ถนนใช0ความเร็วอาจเปJนอันตรายได0 

    นายสงบ  ชัยศิริ  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยซ�อมแซมประตูทางเข0าและประตูห0องเก็บของประปา 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 7  หมูท่ี 7 เนื่องจากมีวัยรุ�นเข0าไปม่ัวสุ�ม 

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยดําเนินการเรื่องการโอนเงินเข0าบัญชีของผู0สูงอายุ  ผู0พิการ  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 6  และติดปCายประกาศห0ามท้ิงขยะตามทางและท่ีสาธารณะและช�วยหางบประมาณ 

     /...เพ่ือทุบแท็งค� 
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เพ่ือทุบแท็งค�เก็บน้ําท่ีชํารุดของหมู�ท่ี 6 ด0วย จํานวน 2 จุด 

นายทวีศักดิ์  สุขช�วย  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยลงหินคลุกตามคลองหนองระหารท้ังสองข0างคลอง 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 5  และไฟส�องทางจุด เมืองโพธิ์วัสดุก�อสร0าง ครับ 

นายวินัย  ทะลายรัมย�  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยเช็คเก่ียวกับการโอนเงินเข0าบัญชีของผู0สูงอายุ  ผู0พิการ       
  ส.อบต.หมู�ท่ี 3   แล0วแจ0งให0ผู0มาแจ0งทราบด0วยว�าเปJนอย�างไร ขอขยายเขตประปาด0วยครับ 

นายทัศน�  สอนบุญชู   ผมได0รับแจ0งจากเจ0าของต0นยูคาข0าง อบต.ขอให0เราเว0นทางให0เขามีทางเข0าออก 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ข0างห0องน้ําด0วย สองอยากให0ย0ายเสาไฟฟCาให0อยู�ข0างทางจุดทางเข0าประปา  

และขอขอบคุณเรื่องซ�อมแซมเตียง ครับ 

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  ผมอยากให0 อบต.ช�วยติดปCายห0ามจับปลาด0วย หลายจุดก็ดี แล0วก็เรื่อง  
ส.อบต.หมู�ท่ี 1 การโอนเงินเข0าบัญชีของผู0สูงอายุ ผู0พิการและก็ตรงท่ีขุดซ�อมประปาให0กลบด0วย

อาจเกิดอันตรายได0  

   นายวิษณุ โนนบุ  ครับการโอนเงินเข0าบัญชีของผู0สูงอายุ ผู0พิการนั้น จะมีการเปKดระบบให0เราคีย� 
ผช.เจ7าหน7าท่ีบันทึกข7อมูล ในระบบอีกไม�เกินวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ขอให0มายื่นอีกสารสําหรับผู0ท่ียื่นไม�ทัน 
    ภายในวันท่ี 20 มีนาคม เพ่ือจะได0มีเวลาในการคีย�ครับ 

นายสํารวย ศรีบท  ผมขอแจ0งเก่ียวกับการอบรมทําหน0ากากอนามัยเพ่ือปCองกันโรคไวรัสโควิด 19 
  จพง.ปMองกันฯ    ซ ึ่งเราจะอบรมกันในวันท่ี 20 นี้ ขอให0ทุกหมู�บ0านส�งคนเข0าอบรมหมู�ละ 5 คน  

เพ่ือเปJนผู0นําในการพาชาวบ0านในหมู�ของท�านดําเนินการต�อไป  
ผมขอเร็วท่ีสุดเลยนะครับ 

นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  ดิฉันขอแจ0งกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน ซ่ึงเราจําเปJนต0องมีแผนพัฒนา 
     นักวิเคราะห�ฯ  หมู�บ0านก�อน ซ่ึงปTญหาท่ีเกินศักยภาพนั้นจะถูกส�งต�อไปยังหน�วยงานต�างๆ ต�อไป  

เช�น อบต. อําเภอ  จังหวัดต�อไป วันนี้ดิฉันได0เตรียมเอกสารเพ่ือความสะดวกให0แต�
ละหมู�บ0านได0กรอกเลย ดิฉันทําเปJนรูปเล�มให0แต�ละหมู�บ0านจะได0ไม�ยุ�งยาก ตัวอย�าง
การกรอกข0อมูลปOท่ีแล0วอยู�ท่ีผู0ช�วยดิฉันคะ ให0แต�ละหมู�บ0านได0ทําประชาคมแผน
ของหมู�ตัวเอง วันนี้ดิฉันจะส�งสัดส�วนประชาคมท0องถ่ินระดับชุมชนไปให0ทุกหมู�บ0าน
ได0กรอกตามช�องว�าง  ตามตําแหน�งต�างๆเลย ส�วนวันนี้เราจะช�วยกันเลือกตัวแทน
ประชาคมระดับตําบลนะคะ (ดําเนินการจนแล0วเสร็จ) ขอบคุณคะ  

นายธรรมนูญ แสนสนาม  เรื่องเว0นทางเพ่ือให0เจ0าของยูคาข0าง อบต.นั้น ผมอยากให0สมาชิกกับท�านผู0ใหญ� 
      ปลัด อบต.   ได0ปรึกษากันอีกครั้งจะได0แจ0งไปทางอําเภออีกที เรื่องงานท0องถ่ินไทย  

ทางจังหวัดยกเลิกเพ่ือปCองกันไม�ให0โรคโควิด 19 ระบาด ส�วนปTญหาท่ีทุกท�านได0
แจ0งมานั้น ผมจะได0หางบประมาณเพ่ือแก0ไขโดยเร็ว 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  แจ0งการปKดเปKดน้ําประปาในช�วงกลางคืน จากสามทุ�มไปจนถึงตีสาม 
  นายก อบต.   เนื่องจากบางครั้งประปาแตกน้ําไหลท้ิง ช�วงนี้น้ําเหลือน0อยแล0วพร0อมกันนี้ ผู0ท่ีอุทิศ 

ท่ีดินเพ่ือให0เจาะน้ําบาดาลแล0วจะหาวิธีการช�วยเหลือให0การใช0น้ําแบบเหมาจ�าย  
    /...นายประกอบ 
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
    ประธานสภาฯ  ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปKดประชุมครับ  

เลิกการประชุม  เวลา  15.3๐  น. 

                             ลงชื่อ        นายธรรมนูญ แสนสนาม  ผู0จดรายงานการประชุมฯ 
                (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       

 
 

  


