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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.256๔ 

วันที่  1๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.256๔   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  เลิกประชุมเวลา    15.50   น. 
ผู้มาประชุม    ๑๔ คน 
ผู้ไม่มาประชุม        - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     - คน  รวมผู้เข้าประชุมท้ังส้ิน    ๙        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           สะเริญรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๕ สุข           สะเริญรัมย์  

๑๑. นายกฤษณะ     ชนะเพีย สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๖ กฤษณะ    ชนะเพีย     าดป 

๑๒. นางสาวสุกานดา สังวาลรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สุกานดา    สังวาลรัมย์  

๑๓. นายสุข            บุญเสริม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สุข           บุญเสริม    

๑๔. นางล าพันธ์  ช่างค า เลขานุการสภาฯ ล าพันธ์  ช่างค า  

     

 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายศุภสันต์    ราชศรีลา รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ศุภสันต์       ราชศรีลา  

๒. นางมัลลิกา     รักพร้า หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. มัลลิกา        รักพร้า  

๓. นายเกรียงกมล  บุราสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกรียงกมล  บุราสิทธิ์  

๔. นายสมบัติ      แกล้วกล้า นายช่างโยธาช านาญงาน สมบัติ      แกล้วกล้า  

๕. นางสาวสุจิตตา  แซกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุจิตตา        แซกรัมย์  

๖. นางประภัสสร   บุราสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร   บุราสิทธิ์  

๗. นางสาวกาญจนา ก้อนค าใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา ก้อนค าใหญ่  

๘. นายอานนท์      สังกะสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อานนท์      สังกะสี  

๙ น.ส.รวงทอง      บรรจง พนักงานจ้างท่ัวไป รวงทอง      บรรจง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  (จ านวน   1๔  คน) ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นางล าพันธ์  ช่างค า  ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นายอรุณ  จร
ภัย  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัย ท่ีสาม  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี 256๔  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       -  ค าสั่ง  แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์
ประธานสภาฯ  ค าส่ังอ าเภอล าปลายมาศ ท่ี ๙๑๕ /๒๕๖๔  เรื่องแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตลาดโพธิ์ 
  ตามท่ีได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยวิสามัญ สมัย

ท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  แทนต าแหน่งท่ี
ว่าง นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จึงแต่งต้ังให้  นายอรุณ  จรภัย  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  หมู่ท่ี ๗ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   
    ส่ัง ณ  วันท่ี ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  
     นายเกรียงศักดิ์  สมจิต  นายอ าเภอล าปลายมาศ     

ท่ีประชุม                รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
-  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔  เม่ือวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  256๔ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ช้ีแจงรายงานการประชุม  และให้ท่ี
ประชุมตรวจ รายงานการประชุม   และขอมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นายกฤษณะ  ชนะเพีย)  ช้ีแจงรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ในคราวประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและสมบูรณ์  ไม่มีการแก้ไข
ใดๆ    และรายละเอียดอื่น ๆ  ถือว่าครบถ้วนถูกต้อง  สมบูรณ์แล้ว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์   ในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้มีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔  เมื่อวันท่ี  1๕  กรกฎาคม  256๔ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  1๔  เสียง ,  ไม่รับรอง -  เสียง  และงดออกเสียง - เสียง   
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง   กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม จึงถือว่าไม่กระทู้

ถามใน ระเบียบวาระท่ี ๓ นี้ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง   ที่เสนอใหม่ 

   ๕.๑ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

- วาระที่  ๑  รับหลักการ 
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ.2562  มาตรา  87  “งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะ 
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  58  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นยื่น ต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ”  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)     
พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ 23 วรรคสอง “เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันท่ี  15  สิงหาคม”  ดังนั้น  ในวาระท่ี  ๑  รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕6๕  ท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอมา  จึงขอให้นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  ได้แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ดังนี้ 

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังต่อไปนี้ 

ดังนั้น  จึงขอแถลงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  โดยต้ังไว้ทั้งส้ิน  3๖,๒๙๕,๗๔๑  บาท 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   



๕ 
 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ท่ีได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาไว้ล่วงหน้าแล้ว  และมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  ได้ด าเนินการอภิปรายรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  
ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา  รักพร้า  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด

โพธิ์ นายสมบัติ  แกล้วกล้า  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง นางสาวอมิตดา ปักกาเว
สูง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อภิปรายรายละเอียด
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป และรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕  ต่อท่ีประชุม  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕    ตามท่ีนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้เสนอมา  เพิ่มอีกหรือไม่   

ท่ีประชุม  (นางล าไพ  ช่วงรัมย์) ขออภิปรายในหน้า ๒๕/๑๖๔-๒๖/๑๖๕ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ต้ังไว้ จ านวน  ๕,๐๐๐ 
บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  กับรายละเอียดจะต้องตรงกัน หรือต้องปรับแก้หรือไม่   

ประธานสภาฯ   เชิญนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติ
หน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  ได้อธิบายรายละเอียด 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  ขอบคุณครับ 
การตั้งงบประมาณ  ค่าใช้จ่ายหลัก ถูกต้องแล้วครับ ส่วนรายละเอียดต้องตรงกัน และจะปรับแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕    เพิ่มอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดเสนอแก้ไขและเพิ่มแต่อย่างใด  ประธานจึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  

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

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕    
ตามท่ีนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน  
ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนอมา  เพิ่มอีก  ก็ขอให้ท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์   เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  ท่ีต้ังไว้ เป็น
งบประมาณแบบสมดุลท้ังส้ิน  35,5๗5,๕๑0  บาท 

ท่ีประชุม   มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ท่ีต้ังไว้เป็นงบประมาณแบบสมดุลท้ังส้ิน  3๖,๒๙๕,๗๔๑  บาท 
มติรับหลักการ  1๓  เสียง ,  ไม่รับหลักการและงดออกเสียง ๑  ไม่มี 

- วาระที่  ๒  แปรญัตติ 



๖ 
 

ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ 103 “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  2  ประเภท  คือ  
(1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”  ดังนั้นเพื่อให้การต้ังคณะกรรมการแปร
ญัตติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้สภาได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ 

ท่ีประชุม  (นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  จ านวน  3  คน   
ผู้รับรอง  1)  นายสวาท    สนิทรัมย์ 
   2)  นายสุชาติ    บริวาล 
 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  จึงขอมติต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕  จ านวน  3  คน  ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  จ านวน  3  คน  
เห็นชอบ  1๔  เสียง , ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง - ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  12  “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความ
ในข้อ  8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ี
หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปท่ีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ี
พึงมี”  ข้อ  14  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก”  และข้อ  107 วรรคสอง  “การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12  มาบังคับใช้โดยอนุโลม”  ดังนั้น  
จึงขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1   ในญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕6๕ 

ท่ีประชุม  (นายสุข  บุญเสริม)  เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  คนท่ี  1  ได้แก่ นายสุชาติ  บริวาล 

 ผู้รับรอง  1)  นางบุบผา    ตอลบรัมย์ 
     2)  นายปฏิวัติ    สะออนรัมย ์
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่าง 



๗ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕6๕  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.255๕  
ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก”  ดังนั้นจึงถือว่า  นายสุชาติ  บริวาล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  
คนท่ี  1  และขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  ต่อไป 

ท่ีประชุม  (นายสวาท  สนิทรัมย์)  เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  คนท่ี  2  ได้แก่  นายปฏิวัติ  สออนรัมย์ 

 ผู้รับรอง  1)  นายบรรจง   ธรรมเกตุ 
     2)  นายกฤษณะ ชนะเพีย 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕6๔  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  ดังนั้นจึงถือว่า  นายปฏิวัติ  สออนรัมย์  ได้รับเลือก
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  คนท่ี  2  และขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
เลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  ต่อไป 

ท่ีประชุม  (นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  คนท่ี  3  ได้แก่ นายสวาท  สนิทรัมย์ 

 ผู้รับรอง  1)  นางสาวสุกานดา   สังวาลรัมย์ 
     2)  นายสุเพียร   ประทุม 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕6๔  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  
ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก”  ดังนั้นจึงถือว่า  นายสวาท  สนิทรัมย์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  
คนท่ี  3  และท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ  ครบท้ัง  3  คนแล้ว  
ดังนี้ 

1.  นายสุชาติ  บริวาล 
2.  นายสวาท   สนิทรัมย์ 
3.  นายปฏิวัติ    สะออนรัมย ์

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการ



๘ 
 

พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ  ให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่ สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณนั้น 
ข้อ  49  “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”  ดังนั้นจึงขอให้ท่ีประชุมได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕6๕  

ท่ีประชุม  (นายสุเพียร ประทุม)  เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  จากวันท่ี   1๖  สิงหาคม  256๔ 
ต้ังแต่เวลาปิดประชุมเป็นต้นไป ถึงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  256๔ เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ผู้รับรอง  1)  นายปฏิวัติ  สออนรัมย์ 

      2)  นายกฤษณะ ชนะเพีย 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕6๕  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  จึงถือว่าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล     ตลาดโพธิ์   มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ จากวันท่ี 
1๖ สิงหาคม 256๔ ต้ังแต่เวลาปิดประชุมเป็นต้นไป ถึงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 256๔ เวลา 16.30 น. 

ท่ีประชุม                รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  49  วรรคสอง  “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ี
สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”  ดังนั้น  เพื่อให้การเสนอค าแปรญัตติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ 
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นางล าพันธ์  ช่างค า(เลขานุการสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๕ ในวันท่ี   1๔  สิงหาคม  256๓  ต้ังแต่เวลาปิดประชุมเป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๕  
ดังกล่าวได้เข้าประชุมโดยพร้อมกัน 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ือง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่ 
นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ 
  ขอช้ีแจงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ขณะนี้มีงบประมา
ประมาณเพียงพอส าหรับการดูแลพี่น้องชาวต าบลตลาดโพธิ์ท่ีเข้ามาในพื้นท่ีและกักตัวตามศูนย์กัก
ตัว (Local  Quarantine) จ านวน  ๔ ศูนย์   

    จุดท่ี ๑ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นศูนย์พักคอย (Community  Isolation)  
จ านวน ๘ คน 

   จุดท่ี ๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์” เป็นศูนย์กักตัว (Local Quarantine) 
จ านวน ๑๔ คน 

   จุดท่ี ๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลตลาดโพธิ์  (Local 
Quarantine) จ านวน ๘ คน 

   จุดท่ี ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ (Local Quarantine)  
จ านวน ๔ คน รวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓๔ คน 

   เรื่องงบประมาณในการด าเนินโครงการใช้จากงบประมาณปกติ คือในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารผู้กักตัว ค่าเวร
ท้ัง ๔ จุด ค่าวัสดุทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด  งบกลางจ่ายค่าถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวท่ีบ้านท่ี
เดินทางมาจากจังหวัดท่ีมีการควบคุมเข้มและสูงสุด จากจังหวัดสีแดง และงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายเป็นค่า 
น้ าด่ืมผู้กักตัว กาแฟ โอวัลตินผู้เข้าเวร ค่ารับส่งเคสตรวจท่ีโรงพยาบาลล าปลายมาศ  ส่งเคสกับมา
รักษาตัวท่ีบ้าน  ค่าพ่นยาฆ่าเช้ือจุดกักตัวท้ัง ๔ จุด รวมถึงค่าเดินทางเข้าเวรของ อสม.ท่ี
โรงพยาบาลสนามโรงเรียนธารทองพิทยาคม และขอบคุณท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกท่านท่ีร่วมดูแลพี่น้องชาวต าบลตลาดโพธิ์   

 
ท่ีประชุม(นายปฏิวัติ  สออนรัมย์)  อภิปรายในวาระนี้  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 

๑) เรื่องการระบายของโควิด ๑๙ ในหมู่ท่ี ๓ ไม่มีการติดเช้ือแต่อย่างใด 
๒) การก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ท่ี ๓ จะด าเนินการในช่วงใด 

ประธานสภาฯ   เชิญนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ  



๑๐ 
 

              บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  

งานก่อสร้างได้ออกไปรอบหนึ่งแล้ว รอบสองกช่็วงปลายเดือนสิงหาคม  ซึ่งต้องรอ
งบประมาณเข้ามาเพียงพอจึงจะสามารถด าเนินการได้ครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม(นายสุเพียร  ประทุม)  อภิปรายในวาระนี้  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 

๑) สอบถามเรื่องท่ีสาธารณะสระบอน  มีเด็กเยาวชนลงไปเล่นกีฬาทุกวัน อยากจะให้
เขียนแผนท่ี ให้ชัดเจน และให้แก้ไขถนนหน้าบ้านนางสมนึก หมู่ท่ี ๒ หน้าศูนย์ กศน. 

ประธานสภาฯ   เชิญนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ  
              บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ 

จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขท้ังสองจุด 
ประธานสภาฯ   ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๒ วันศุกร์ ท่ี ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา  
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สวมชุดสีกากีคอพับ หนังสือจะน าส่งอีกครั้ง 

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา  1๔.๐๐ น 
 
    (ลงช่ือ)      ล าพันธ์  ช่างค า ผู้บันทึกการประชุม 
                (นางล าพันธ์  ช่างค า) 
 
    (ลงช่ือ)     กฤษณะ  ชนะเพีย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 
    (ลงช่ือ)      ล าไพ   ช่วงรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางล าไพ   ช่วงรัมย์) 
 
    (ลงช่ือ)      สุชาติ บริวาล กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสุชาติ บริวาล) 
 
    (ลงช่ือ)       อรุณ  จรภัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
           (นายอรุณ  จรภัย) 


