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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  คร้ังที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.256๔ 

วันที่  27  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.256๔   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 

ผู้มาประชุม    ๑๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม        ๑ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๐ คน  รวมผู้เข้าประชุมท้ังส้ิน      ๒๓      คน 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอรุณ  จรภัย ประธานสภา อบต. อรุณ          จรภัย  

๒. นางสุนัน          สังวารรัมย์ รองประธานสภา อบต. สุนัน          สังวารรัมย์  

๓. นายสุชาติ        บริวาล สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๑ สุชาติ        บริวาล  

๔. นางบุบผา        ตอลบรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๑ บุบผา        ตอลบรัมย์  

๕. นายสวาท        สนิทรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๒ สวาท        สนิทรัมย์ ลาประชุม 

๖. นายสุเพียร       ประทุม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๒ สุเพียร       ประทุม  

๗. นายบรรจง       ธรรมเกตุ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๓ บรรจง       ธรรมเกตุ  

๘. นายปฏิวัติ       สออนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๓ ปฏิวัติ       สออนรัมย์  

๙. นางล าไพ        ช่วงรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๔ ล าไพ        ช่วงรัมย์  

๑๐ นายสุข  สะเริญรัมย ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๕ ลา  

๑๑. นายกฤษณะ     ชนะเพีย สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๖ กฤษณะ     ชนะเพีย  

๑๒. นางสาวสุกานดา สังวาลรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สาวสุกานดา สังวาลรัมย์  

๑๓. นายสุข            บุญเสริม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สุข            บุญเสริม  

๑๔ นางล าพันธ์  ช่างค า เลขานุการสภาฯ ล าพันธ์       ช่างค า  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายศุภสันต์    ราชศรีลา รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ศุภสันต์    ราชศรีลา  

๒. นางวิภาวี       เอกา ผู้อ านวยการกองคลัง วิภาวี       เอกา  

๓. นายชัยชนะ    แกล้วกล้า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ชัยชนะ    แกล้วกล้า  

๔. นางมัลลิกา     รักพร้า หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. มัลลิกา     รักพร้า  

๕. นายเกรียงกมล  บุราสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกรียงกมล  บุราสิทธิ์  

๖. น.ส.อมิตดา     ปักกาเวสูง นักวิชาการศึกษาช านาญการ .อมิตดา     ปักกาเวสูง  

๗. นายสมบัติ      แกล้วกล้า นายช่างโยธาช านาญงาน นายสมบัติ      แกล้วกล้า  

๘. นางประภัสสร   บุราสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร   บุราสิทธิ์  

๙. นายอานนท์      สังกะสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อานนท์      สังกะสี  

๑๐ น.ส.รวงทอง      บรรจง พนักงานจ้างท่ัวไป รวงทอง      บรรจง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมือ่ท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  (จ านวน   1๓  คน) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตลาดโพธิ์  นางล าพันธ์  ช่างค า  ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นายอรุณ  จรภัย  เปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยสาม  ครั้งท่ี  2  ประจ าป   256๔  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   
อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี ก ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน      
๒๕๖๔ ๒.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันท่ี  ๕ สิงหาคม     
๒๕๖๔   
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑.บัญชีรายละเอียดรายการท่ีคาดว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ

 จ านวน ๑ ชุด ๒.แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลาง ได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง   
พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.๒๕๖๐  ส าหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๖๕ เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๕ อยูร่ะหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้   
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเป็นไปตามน   
โบบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ซักซ้อม   
ความเข้าใจตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๒ ว่าใหห้มายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ   
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.... ได้   
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ....ราย   
หน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นท่ีส้ินสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ   
ท่ี ๒ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว  เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้   
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป    
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  มีผลบังคับใช้โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย   
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัด   
การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล  ขอให้จังหวัดแจ้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานชองรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด   
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ  และให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นได้ตัวผู้ขาย   
หรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดย   
ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้  จะ   
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มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรร   
งบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว  กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ   
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ส าหรับการบันทึกข้อมูลใน   
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( Electronic  Government    
Procurement : e-GP) ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทักทีโดยไม่   
ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน  แต่ท้ังนี้ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและ   
แหล่งชองเงินท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง   
เป็นหนังสือ 
 ๒.การก่อหนี้ผูกพันด าเนินการให้เสร็จภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๒.๑ รายการท่ีมีวงเงินไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการจัดซื้อจัด   
จ้างจนถึงขั้นได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
  ๒.๒ รายการท่ีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐    
บาท ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ภายในวันท่ี ๓๐    
กันยายน  ๒๕๖๔  
  ๒.๓ ให้ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้แล้ว   
เสร็จภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔ โดยรายการที่มีวงเงินประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐    
บาท ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ และรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน    
๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายไตรมาสแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
 ๓.กรณีรายการท่ีได้รับแจ้งการจัดสรร มีการใช้งบประมาณอื่นด าเนินการไป   
แล้ว หรือหมดความจ าเป็น ให้ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว 
 ๔.การจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ   
คณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใน    
ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยรายงานผลการ   
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ผ่านทาง e-mail : dla0815.3@gmail.com    
ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  จึงเรียนมาเพื่อ   
โปรดพิจารณา  ขอแสดงความนับถือ นายประยูร  รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการ   
ปกครองท้องถิ่น  

ท่ีประชุม                รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
-  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔  เม่ือวันที่  1๔  สิงหาคม  256๔ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ช้ีแจงรายงานการประชุม  และให้ท่ีประชุมตรวจ 
รายงานการประชุม   และขอมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นางล าไพ  ช่วงรัมย์)  ช้ีแจงรายงานการประชุมและขอให้ท่ีประชุมได้แก้ไขรายงานการ
ประชุมท่ีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ใน
วาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
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โพธิ์  ได้มีมติการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยสามัญ สมัย
ท่ีสาม  ครั้งท่ี 1 ประจ าป  พ.ศ.๒๕6๔  เมื่อวันท่ี  1๔  สิงหาคม  256๔ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๓  เสียง ,  ไม่รับรอง และงดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง   กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

วาระที่  ๒  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ประธานสภาฯ       ขอเชิญ  ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕ (นายสุชาติ บริวาล)   ได้แถลงค าแปรญัตติ 

ประธานกรรมการแปรญัตติ(นายสุชาติ  บริวาล)    ได้แถลงค าแปรญัตติ  ตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  โดยนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษา
ราชการแทน  ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   ได้เสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  “ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี  ๑  
ประจ าป  พ.ศ.๒๕6๔  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕6๔  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  ได้มีมติในวาระท่ี  ๑  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ไปในคราวการประชุมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้ก าหนดระยะเวลาให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เสนอค าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  
ต้ังแต่วันท่ี   1๖  สิงหาคม  256๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ถึงวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม 256
๔ เวลา 16.30 น.  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ และหรือกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติ  
และในวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕6๔  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ได้ด าเนินการประชุม
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.256๕  โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ไว้ตาม
ร่างฉบับเดิมท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์โดยนายศุภสันต์  ราชศรีลา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้เสนอมาท้ังฉบับ  ด้วยคะแนนเห็นชอบ ๓ เสียงไม่เห็นชอบและงด
ออกเสียงไม่มี  มีผู้ลงช่ือแต่ไม่อยู่ในห้องประชุมขณะนี้  - คน 

ท่ีประชุม        รับทราบ 



๖ 
 

ประธานสภาฯ       เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.256๕  วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้มีมติใน  วาระท่ี  ๒  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ท่ีประชุม   ในวาระท่ี  ๒  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์มีมติเห็นชอบ 
ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  เดิมท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดยนายศุภ
สันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน  ปลัด ปฏิบัติ
หน้าท่ี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้เสนอมา  ท่ีต้ังไว้ท้ังส้ิน  3๖,๒๙๕,๗๔๑  บาท 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง       ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ... ไม่มี 

วาระที่  ๓  ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ประธานสภาฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และ          
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  5๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  
ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร    
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”  เพื่อให้
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.256๕  วาระท่ี  ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   ได้ลงมติให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ฉบับนี้  เป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  หรือไม ่

นางล าพันธ์  ช่างค า  เลขานุการสภาฯ   ได้รายงานองค์ประชุมในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ท้ังหมด  1๓  คน  และมีผู้ท่ีลงช่ือแต่ไม่อยู่ในห้องประชุมขณะนี้  -  คน 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  ฉบับนี้  เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๕  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 1๓ เสียง       
ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง   ที่เสนอใหม่ 

- การกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.
๒๕48 ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ  
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งป ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง



๗ 
 

แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งป ต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ดังนั้น  ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดยนายศุภสันต์  
ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ช้ีแจงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.256๔  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ 
พ.ศ.256๔  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  มอบหมาย นายสมบัติ แกล้วกล้า นายช่าง
โยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา ผ่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   

นายสมบัติ แกล้วกล้า  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง รายละเอียด ดังนี้   
1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า (ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กรางระบาย   
     น้ า)         
สถานที่ด าเนินการ   บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ท่ี ๓  

       ด าเนินการ       (ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า)    ขนาดกว้าง  0.25     
                 เมตร  ยาว  116.00  เมตร  

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบเป็นส าคัญ 
(ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 130/163) 

งบประมาณ  ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท    (-เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 

๒)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะส านักงานองค์การ   

บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
สถานที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ หมู่ท่ี ๓ 

       ด าเนินการ       ๑. ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โพธิ์  ขนาดกว้าง  2.50     
          เมตร  ยาว  3.00  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการ  7.50  ตารางเมตร     
                      (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 131/163)                     

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท    (-สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   



๘ 
 

รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   
            หมู่บ้าน  บ้านบุตาแหบ หมู่ท่ี 8  ต าบลตลาดโพธิ์  จ านวน  2  สายทาง   
        ดังนี ้

สายท่ี 1  
สถานที่ด าเนินการ   สายทางจากนานายสังเวียน  สะเทิงรัมย์ ถึงคันคูชลประทาน 

      ด าเนินการ       ๑. ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 298.00  เมตร  หนา 0.15     
     เมตร  หรือรวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  894.00  ตารางเมตร   
        ไหล่ทางตามแบบก าหนด     
     สายท่ี 2  
  สถานที่ด าเนินการ สายทางบ้านนางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ ถึงบ้านางมา  สะเทิงรัมย์ 

ด าเนินการ    ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร     
     หรือรวมพื้นท่ีด าเนินการไมน่้อยกว่า  72.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางตาม   
     แบบก าหนด (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 132/163)                 

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท    (-สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

๔)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   
    หมู่บ้าน   
สถานที่ด าเนินการ   บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ท่ี 3  ต าบลตลาดโพธิ์ สายทางสระตะวันออก 

       ด าเนินการ       ๑. ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร       
         ยาว 175.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือรวมพื้นท่ีด าเนินการไม่   
         น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางตามแบบก าหนด     
                          (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 135/163)                

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๓๔๘,๖๐๐.๐๐ บาท    (-สามแสนสี่หม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ท่ี 5  ต าบลตลาดโพธิ์                                                

สถานที่ด าเนินการ   - สายทางฝ่ังสระหนองคูน้อย ถึงลานตากข้าว 
      ด าเนินการ       ๑. ด าเนินการขุดดินฝังท่อระบายน้ าคอนกรีต  ขนาด  0.30     
     เมตร  จ านวน  4  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อและกลบฝัง 



๙ 
 

2. ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.50  
เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางตามแบบก าหนด  
(ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 137/163) 

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท    (-เก้าหม่ืนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

๖)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก   บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ท่ี 1  
ต าบลตลาด                                               

สถานที่ด าเนินการ   - สายทางรอบสระหนองคูบ้านนา 
      ด าเนินการ       1. ด าเนินปรับเกรดถนนดินเดิมกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  200.00     
        เมตร  รวมพื้นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร    
     2. ด าเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนดินเดิม  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร     
       ยาว  200.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย   
       กว่า  600.00  ตารางเมตร  พร้อมด าเนินการปรับเกรด    
          (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 139/163)                                                
     รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 

รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท    (-สามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

๗)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตลาดโพธิ์ 

หมู่ท่ี5  ต าบลตลาดโพธิ์           - สายทางสระหนองไฮน้อย ด าเนินการดังนี้   1. ด าเนินปรับเกรดถนนหิน
คลุกเดิมกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  รวมพื้นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3,000.00  ตาราง
เมตร                     2. ด าเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนหินคลุกเดิม  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
1,000.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  3,000.00  ตารางเมตร  พร้อม
ด าเนินการปรับเกรด    (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 140/163) 

สถานที่ด าเนินการ   - สายทางสระหนองไฮน้อย 
ด าเนินการ       1. ด าเนินปรับเกรดถนนหินคลุกเดิมกว้าง  3.00  เมตร  ยาว     

   1,000.00  เมตร  รวมพื้นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3,000.00     
   ตารางเมตร                      
2. ด าเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนหินคลุกเดิม  ขนาดกว้าง  3.00    



๑๐ 
 

เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  3,000.00  ตารางเมตร  พร้อมด าเนินการ
ปรับเกรด    (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 140/163) 

     รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด รายการ   
เฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบเป็น   
ส าคัญ 
งบประมาณ  ๑๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท    (-หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน-) 

๘)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายใน   

หมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ท่ี 6  ต าบลตลาดโพธิ์  จ านวน  2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1            

สถานที่ด าเนินการ   - สายทางถนนกลางหมู่บ้านไปทางด้านทิศใต้  
ด าเนินการ       ๑.ด าเนินการขุดลอกดินเดิมเพื่อขยายถนนท้ังสองข้าง  ลึกเฉล่ีย        
     0.20  เมตร  รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  72.60  ลูกบาศก์เมตร  

2. ด าเนินการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสองข้าง  หนา  0.15  
เมตร  หรือรวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  363.00  ตารางเมตร                                       

    ช่วงท่ี 2  
สถานที่ด าเนินการ -สายทางถนนกลางหมู่บ้านไปทางด้านทิศตะวันออก                            
ด าเนินการ  ๑.ด าเนินการขุดลอกดินเดิมเพื่อขยายถนนท้ังสองข้าง  ลึกเฉล่ีย  0.20     

เมตร  รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  75.40  ลูกบาศก์เมตร                                          
๒.ด าเนินการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสองข้าง  หนา  0.15  
เมตร  หรือรวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  377.00  ตารางเมตร     

(ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 143/163) 
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ  

ข้อก าหนด รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด 
บุรีรัมย์ ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๓๖๕,๘๐๐.๐๐ บาท    (-สามแสนหกหม่ืนห้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน-) 

๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   
        หมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ท่ี 4  ต าบลตลาดโพธิ์              
สถานที่ด าเนินการ   - สายทางบ้านนางรจนา  ภูเล่ือมค า 
ด าเนินการ       1. ด าเนินการเทคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง  2.00     

เมตร  ยาว  61.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  122.00  ตารางเมตร                
 (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 146/163) 



๑๑ 
 

     รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท    (-สามหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

๑๐)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์  
สถานที่ด าเนินการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ด าเนินการ       1. ด าเนินการเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  หนา 0.10  เมตร  รวมพื้นท่ี   
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  51.00  ตารางเมตร                 
๒.ด าเนินการเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  หนา 0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  
176.00  ตารางเมตร   
 (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 145/163)            

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท    (-แปดหม่ืนบาทถ้วน-) 

๑๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  
      บ้านโคกสนวน หมู่ท่ี 7  ต าบลตลาดโพธิ์ 
 สถานที่ด าเนินการ   สายทางจากท่ีนานายสมคิด  ภูมิชัย ถึงนานางสมบูรณ์  ส าเรียนรัมย์ 
ด าเนินการ       1. ด าเนินปรับเกรดถนนดินเดิมขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว     

770.00  เมตร  รวมพื้นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  2,310.00  ตาราง   
เมตร                      
๒.ด าเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนดินเดิม  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  770.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  2,310.00  ตารางเมตร  พร้อมด าเนินการปรับเกรด    
 (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 141/163) 

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท    (-หนึ่งแสนสามหม่ืนหนึง่พันบาทถ้วน-) 

 



๑๒ 
 

๑๒)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ  
     หมู่ท่ี 9  ต าบลตลาดโพธิ์            
สถานที่ด าเนินการ   สายทางบริหารชนบท 
ด าเนินการ       1. ด าเนินปรับเกรดถนนหินคลุกเดิมขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว     

800.00  เมตร  รวมพื้นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  2,400.00  ตาราง   
เมตร                      
๒.ด าเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนหินคลุกเดิม  ขนาดกว้าง  3.00     
เมตร  ยาว  800.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  2,400.00  ตารางเมตร  พร้อมด าเนินการปรับเกรด    
(ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 142/163)  

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๑๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท    (-หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

๑๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
รายการ            เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
สถานที่ด าเนินการ   บ้านปราสาท  หมู่ท่ี 4 สายทาง  2009  จากสระหนองคู ถึงวัดป่าหนอง   
      แซง 
ด าเนินการ       1. ก่อสร้างชุดโคมไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เสาเคลือบกัลวาซ์สูง  6.00     

    เมตร  ฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก                
 - มีหลอดไฟ LED  ขนาด  40  วัตต์                   
 - แผงโซล่าเซลขนาด  120  วัตต์                       
  - แบตเตอรี่ขนาด  12V/120 Ah                       
  - พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                
 (ข้อบัญญัติป งบประมาณ 2564  หน้า 100/163)                                      

รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบเป็นส าคัญ 
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท    (-หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน-) 

 
ท้ังนี้   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕6๔  ท่ีได้ส่งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขออนุมัติกันงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นายศุภ
สันต์ ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน  ปลัด ปฏิบัติ



๑๓ 
 

หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนอหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอให้ท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้มีมติการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นายศุภ
สันต์ ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ รักษาราชการแทน  ปลัด ปฏิบัติ
หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   ได้เสนอมา 

นางล าพันธ์  ช่างค า  เลขานุการสภาฯ   ได้รายงานองค์ประชุมในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ท้ังหมด  1๔  คน  และมีผู้ท่ีลงช่ือแต่ไม่อยู่ในห้องประชุมขณะนี้  ...  คน  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อนุมัติ  .....  เสียง ,  ไม่อนุมัติและ
งดออกเสียง –ไม่มี  
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
 ๒๕41 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอให้นายศุภสันต์  ราชศรี
ลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ช้ีแจงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์   เสนอขอ      
                              อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๔  รายละเอียดปรากฏ

ตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๔  หมวดครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

รายการที่ ๑  
1)  โอนลด  ประกอบด้วย 
รวมขอโอนต้ังรายการใหม่  จ านวน  5,๐00  บาท (ห้าพันบาท) 
ท้ังนี้    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔    โอนลด 
รายการ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  เงินเดือนฝ่าย

การเมือง เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ ๑๘,๘๖๘ บาท ขอโอน ๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือ 
๑๓,๘๒๖ บาท  

 2)  โอนต้ังรายการใหม่  ประกอบด้วย 
 โอนเพิ่ม/ต้ังใหม่ 
รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ (ใช้ในกิจการสภาฯ) รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก  
งบประมาณ – ขอโอนเพิ่ม /ต้ังใหม่  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท 

 ท้ังนี้   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ท่ีได้ส่งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  หากท่านใดมีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ 



๑๔ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ตามท่ีนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้
เสนอหรือไม่  เมื่อไม่มี       ก็ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้พิจารณา
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ตามท่ีนายศุภสันต์  ราช
ศรีลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นผู้เสนอดังกล่าว 

ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
                               ส่ิงก่อสร้าง  อนุมัติเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง ,  ไม่อนุมัติและงดออกเสียง -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ือง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม(นายสุเพียร ประทุม) อภิปรายเรื่อง หินคลุกลงถนนเช่ือมลานกีฬาสระหนองบอน  หมู่ท่ี ๒  
นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  
  ขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านท่ีเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป  พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ขั้นตอนต่อไปก็จะได้
น าร่างงบประมาณท่ีผ่านความเห็นขอบจากสภาฯ แล้วส่งให้ผู้ก ากับดูแลได้ตรวจสอบ และอนุมัติใช้
ในการพัฒนาต าบลตลาดโพธิ์ของเรา  เรื่องงานพัฒนาก็จะได้ดูแลให้ครบทุกหมู่ต่อไป  

ท่ีประชุม(นายกฤษณะ  ชนะเพีย) อภิปรายเรื่อง ขอสนับสนุนงบซ่อมแซมหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน พรสวรรค์ เจ้าของนา
ข้างเคียงได้อุทิศท่ีดินให้แล้ว 

นายสมบัติ แกล้วกล้า  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง ขอช้ีแจงเรื่องการของบประมาณในการซ่อมแซม 
ก็จะต้องเป็นประเภทงาน ลักษณะงานเดียวกัน หินคลุมก็ซ่อมแซมด้วยหินคลุม คสล.ก็ซ่อมแซมด้วย 
คสล. ถนนดินก็ต้องซ่อมแซมด้วยถนนดิน  และต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ท่ีประชุม(นายสุชาติ  บริวาล) อภิปรายเรื่องงานพัฒนาในหมู่บ้าน เคยเสนอมาแล้วเรื่องน้ าเสียในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายสวัสด์ิ  
บุราสิทธิ์  และบ้านบุสดี  ปราบอาจ  เป็นปัญหามานาน  ฝนตกส่งกล่ินเหม็น อีกเส้นท่ีจะขอ
ซ่อมแซมหินคลุกเส้นห้วยน้ าบ่า 

ท่ีประชุม(นายปฏิวัติ  สออนรัมย์) อภิปรายเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมหินคลุกซอยฮ่อมแซง เสริมถนนดินและลง
หินคลุก 

ท่ีประชุม(นางล าไพ  ช่วงรัมย์) อภิปรายเรื่องอยากทราบเรื่องงบประมาณ เงินสะสมของ อบต.ตลาดโพธิ์ ว่ามีเท่าไหร่ สามารถ
ใช้จ่ายได้เท่าไหร่ และโครงการท่ีเสนออยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

นางวิภาวี  เอกา  ผู้อ านวยการกองคลัง   เงินสะสมขณะนี้มีประมาณ  เก้าล้านกว่าบาท แต่ต้องกันไว้ท่ีเป็นรายจ่ายประจ า 
ท่ีประชุม(นายสวาท  สนิทรัมย์) อภิปรายเรื่องงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถจะโยกย้ายถ่ายโอนแยกท าบริเวณอื่นๆ ได้

หรือ 
นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  

ไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนหรือปรับ โอนสถานท่ีก่อสร้างต้องก่อสร้างตามแบบแปลน และจุดท่ีขอรับ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง 

นายสมบัติ แกล้วกล้า  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  ช้ีแจงว่าให้ตรวจสอบว่าท่ีจะขอมีโครงการอยู่ใน    
                               แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือยัง ปัจจุบันถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ท้ังหมด ๑๙๘ สาย   
                               ทาง ได้ลงทะเบียนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  



๑๕ 
 

ท่ีประชุม(นายสุชาติ  บริวาล) อภิปรายเรื่องสอบถามไว้พิจารณา งบประมาณท่ีเราได้รับมาจากแหล่งใดบ้าง  ใครเป็นขอ
งบประมาณ และขอสร้างสะพานเช่ือมหมู่ท่ี ๑ หมู่ที ๖ ด้วย 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  
หน่วยงานท่ีของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละป ก็คือ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดย
ผู้บริหารแจ้ง กองช่าง ออกส ารวจพร้อมจัดท ารายละเอียดประกอบการของบประมาณในป นั้นๆ  แต่
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท่ีประชุม(นายชัยชนะ  แกล้วกล้า) อภิปรายเรื่องเพิ่มเติมเรื่องการขอรับการสนับสนุนก็เป็นไปตามขั้นตอน  การใช้จ่าย
งบประมาณมี ๒ ลักษณะ  งบประมาณท่ีเราจัดสรรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือตามหนังสือส่ังการ 
และงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนท่ีเกินศักยภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต้องร่วมกันทุกฝ่าย บริหาร ผู้น าท้องถิ่น  พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ท่ีประชุม(นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  อภิปรายเรื่องน้ าด่ืมในเขตต าบลเรา ถังก็แตก น้ ามีกล่ิน จะด าเนินการอย่างไร 
ท่ีประชุม(นายสุเพียร ประทุม) อภิปรายเรื่อง  ขยะในพื้นท่ีเยอะมาก มีชาวบ้านน ามาท้ิงเป็นจ านวนมาก 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดการประชุม  เวลา  14.00 น 
 
    (ลงช่ือ)      ล าพันธ์  ช่างค า  ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางล าพันธ์  ช่างค า) 
 
    (ลงช่ือ)    กฤษณะ  ชนะเพีย      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 
    (ลงช่ือ)    ล าไพ   ช่วงรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางล าไพ   ช่วงรัมย์) 
 
    (ลงช่ือ)      สุชาติ บริวาล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ บริวาล) 
 
    (ลงช่ือ)      อรุณ   จรภัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
         (นายอรุณ   จรภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ท่ีประชุม(นายสุชาติ  บริวาล) อภิปรายเรื่องสอบถามไว้พิจารณา งบประมาณท่ีเราได้รับมาจากแหล่งใดบ้าง  ใครเป็นขอ
งบประมาณ และขอสร้างสะพานเช่ือมหมู่ท่ี ๑ หมู่ที ๖ ด้วย 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  
หน่วยงานท่ีของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละป ก็คือ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดย
ผู้บริหารแจ้ง กองช่าง ออกส ารวจพร้อมจัดท ารายละเอียดประกอบการของบประมาณในป นั้นๆ  แต่
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท่ีประชุม(นายชัยชนะ  แกล้วกล้า) อภิปรายเรื่องเพิ่มเติมเรื่องการขอรับการสนับสนุนก็เป็นไปตามขั้นตอน  การใช้จ่าย
งบประมาณมี ๒ ลักษณะ  งบประมาณท่ีเราจัดสรรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือตามหนังสือส่ังการ 
และงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนท่ีเกินศักยภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต้องร่วมกันทุกฝ่าย บริหาร ผู้น าท้องถิ่น  พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ท่ีประชุม(นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  อภิปรายเรื่องน้ าด่ืมในเขตต าบลเรา ถังก็แตก น้ ามีกล่ิน จะด าเนินการอย่างไร 
ท่ีประชุม(นายสุเพียร ประทุม) อภิปรายเรื่อง  ขยะในพื้นท่ีเยอะมาก มีชาวบ้านน ามาท้ิงเป็นจ านวนมาก 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดการประชุม  เวลา  14.00 น 
 
    (ลงช่ือ)          ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางล าพันธ์  ช่างค า) 
 
    (ลงช่ือ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 
    (ลงช่ือ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางล าไพ   ช่วงรัมย์) 
 
    (ลงช่ือ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ บริวาล) 
 
    (ลงช่ือ)         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
         (นายอรุณ   จรภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ท่ีประชุม(นายสุชาติ  บริวาล) อภิปรายเรื่องสอบถามไว้พิจารณา งบประมาณท่ีเราได้รับมาจากแหล่งใดบ้าง  ใครเป็นขอ
งบประมาณ และขอสร้างสะพานเช่ือมหมู่ท่ี ๑ หมู่ที ๖ ด้วย 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  
หน่วยงานท่ีของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละป ก็คือ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดย
ผู้บริหารแจ้ง กองช่าง ออกส ารวจพร้อมจัดท ารายละเอียดประกอบการของบประมาณในป นั้นๆ  แต่
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท่ีประชุม(นายชัยชนะ  แกล้วกล้า) อภิปรายเรื่องเพิ่มเติมเรื่องการขอรับการสนับสนุนก็เป็นไปตามขั้นตอน  การใช้จ่าย
งบประมาณมี ๒ ลักษณะ  งบประมาณท่ีเราจัดสรรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือตามหนังสือส่ังการ 
และงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนท่ีเกินศักยภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต้องร่วมกันทุกฝ่าย บริหาร ผู้น าท้องถิ่น  พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ท่ีประชุม(นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  อภิปรายเรื่องน้ าด่ืมในเขตต าบลเรา ถังก็แตก น้ ามีกล่ิน จะด าเนินการอย่างไร 
ท่ีประชุม(นายสุเพียร ประทุม) อภิปรายเรื่อง  ขยะในพื้นท่ีเยอะมาก มีชาวบ้านน ามาท้ิงเป็นจ านวนมาก 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดการประชุม  เวลา  14.00 น 
 
    (ลงช่ือ)      ล าพันธ์  ช่างค า  ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางล าพันธ์  ช่างค า) 
 
    (ลงช่ือ)    กฤษณะ  ชนะเพีย  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 
    (ลงช่ือ)    ล าไพ   ช่วงรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางล าไพ   ช่วงรัมย์) 
 
    (ลงช่ือ)      สุชาติ บริวาล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ บริวาล) 
 
    (ลงช่ือ)      อรุณ   จรภัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
         (นายอรุณ   จรภัย) 
 
 


