
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ /๒๕๖๒ 

วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์  
๒ นายหนูนิตย์  บัวชา รองประธานสภาฯ หนูนิตย์  บัวชา  
๓ นายฉลวย  ธรรมธุระ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ฉลวย  ธรรมธุระ  
๔ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อุทิศ  พันธ์รัมย์  
๕ นางโสภา  ลาล าโกน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ โสภา ลาล าโกน  
๖ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ  รอบคอบ  
๗ นายเกษร  พิศพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เกษร  พิศพล  
๘ นายภาณุพงษ์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ภาณุพงษ์  มุ่งดี  
๙ นายประสาน  ส าเลิศรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประสาน  ส าเลิศรัมย์  

๑๐ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๑๑ นายสอน  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอน  มุ่งดี  
๑๒ น.ส.ส าราญ  ก่ายกอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส าราญ  ก่ายกอง  
๑๓ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๑๔ นายสุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สุพจน์ สุรพัฒน์กรปภา  
๑๕ นายยงยุทธ  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ยงยุทธ  มุ่งดี  
๑๖ นายสุระพล  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุระพล  มุ่งดี  
๑๗ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน  ๑๗  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต. ศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์  
๒. นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓. นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ  สะอาดรัมย์  
๔. นายมานิตย์  บุราสิทธิ์ เลขานุการนายกฯ มานิตย์  บุราสิทธิ์  
๕. นายสิทธิเวช เสทียนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ สิทธิเวช เสทียนรัมย์  
๖. นายกวางทอง มะลิเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ กวางทอง มะลิเลิศ  
๗. นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์  
๘. นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
๙. น.ส.สมจิตย์ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัดฯ สมจิตย์ซ้ายก่า  

๑๐. น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์ ศรีพลัง  
๑๑. นางภาวิณี ดีประจ า ผอ.กองการศึกษาฯ ภาวิณี  ดีประจ า  
๑๒. นายภาณุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภาณุพันธ์  บริสุทธิ์  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๓. นายประจวบ  กิมประโคน รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ประจวบ กิมประโคน  
๑๔. น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร  บุญเพ่ิม  
๑๕. น.ส.ปริศนา บุราสิทธิ์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ ปริศนา บุราสิทธิ์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๕           คน 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น 
เลขานุการสภา ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญ

ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๑ / ๒๕6๒  ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมงานของดีอ าเภอล า

ปลายมาศ และการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านมาขอให้น าสิ่งที่ดีๆมาปรับใช้และปฏิบัติในพ้ืนที่เป็น
ตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อแก้ไขขอให้เสนอขอแก้ไข ต่อสภา
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบุโพธิ์ เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
น.ส.พัชรินทร์ ศรีพลัง ขอชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 
ผอ.กองคลัง คงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ประกอบเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก ดังนี้ 

 
เงินทุนส ารองสะสมจ านวน  ๑๐,๘๗๘,๑๒๓.๗๘   บาท 

  เงินสะสมที่น าไปบริหารได้ จ านวน ๘,๖๔๑,๘๗๙.๖๑    บาท 
  -ส ารองงบบุคลากร  จ านวน ๒,๖๑๗,๐๙๕.๐๐   บาท 
  -ส ารองกรณีสาธารณภัย  จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน ๓,๐๓๓,๑๘๔.๖๑   บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ประธานสภาฯ  ด้วยฝ่ายบริหารได้จัดท าโครงการเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน จ านวน ๔ โครงการ  จ านวนเงินรวม 
๓,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอให้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องและชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและน าเสนอรายละเอียดให้สมาชิกได้พิจารณา
ต่อไป 

นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์   ด้วยได้รับค าร้องขอจากราษฎรในพื้นที่ต าบลบุโพธิ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนในการ 
นายก อบต. ใช้เส้นทางในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในการเดินทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การ

ติดต่อราชการ ซึ่งสภาพเส้นทางเป็นถนนดินลงหินคลุกที่สภาพช ารุดตลอดสาย ประกอบ
กับบางหมู่บ้านประสบปัญหาไม่มีแหล่งน้ าในการเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ท า
ให้ไม่มีน้ าในการผลิตน้ าประปา ได้รับความเดือดร้อน และต้องด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน จึงได้ส ารวจประมาณการและจัดท าโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้จ่าย
ขาดเงินสะสม จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่น
สามพันบาทถ้วน) เพ่ือให้สภาพิจารณาตามรายละเอียดเอกสารโครงการที่จัดส่งให้กับ
สมาชิกแล้ว ดังนี้ 
๑. โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สถานที่ด าเนินการ สายทาง  บร ถ 128 - 006  ( บ.บุโพธิ์ – บ.ใหม่ไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล) 
 บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่  ๑  ต าบลบุโพธิ์ 
สภาพเดิม ถนนหินคลุก  กว้างเฉลี่ย   ๔.๐๐  เมตร  เขตทางกว้าง  ๖.๐๐  เมตร 
ด าเนินการ  ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจาก Sta. 0+100 ถนนคอนกรีต

เดิมขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕  เมตร ความยาว ๖๗๐.๐๐  เมตร 
ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพ และหรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร 

  2. พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ าขนาด0.40 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 8  ท่อน 
  3. งานติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานหน่วยงานระบุ  จ านวน  ๑  ป้าย 

รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๑,๖๒๒,๐๐๐.๐๐   บาท  (-หนึ่งล้านหกแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
…………………………………………. 

2. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
สถานที่ด าเนินการ สายทาง บร.ถ 128 - 006 ( บ.บุโพธิ์ – บ.ใหม่ไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล) 
 (ช่วง บ.นาศรีนวล- บ.ใหม่ไทยเจริญ)บ้านนาศรีนวล  หมู่ที่ 7- บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่  6 
สภาพเดิม ถนนคอนกรีต  กว้าง   ๔.๐๐  เมตร  เขตทางกว้าง  ๘.๐๐ เมตร 
ด าเนินการ  ๑.  เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตจากทางเชื่อม

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 310.00 เมตรหนา 0.04  เมตร  รวม
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  1,240.00  ตารางเมตร   

๒. งานทาสีตีเส้น ตามแบบก าหนด  
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  ๓. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  1  ป้าย   

รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๕๙๑,๐๐๐.๐๐   บาท  (-ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
…………………………………………. 

3. ชื่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ( งานขุดลอก ) 
สถานที่ด าเนินการ สระน้ าสาธารณะประโยชน์  ( สระประปา )   บ้านบุผู้หญิง  หมู่ที่  3  
สภาพเดิม สระเดิมในพ้ืนที่  2 - 3 - 79  ไร่    
ด าเนินการ  ๑. ขุดลอกสระเดิมในพ้ืนที่ 2 - 3 - 79  ไร่ ขุดลึกจากระดับพ้ืนดินเดิม 4.00  

เมตร พร้อมขุดบ่อเติมน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  10.00  เมตร ลึก  4.00  เมตร  
รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  16,280.00  ลูกบาศก์เมตร  ปริมาตรดินขุดขนทิ้งไม่
น้อยกว่า  15,355.00  ลูกบาศก์เมตร   

  ๒. พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ าขนาด 0.40 เมตร จ านวน 4แถวแถวละ8  
ท่อน รวม  32  ท่อน  

  ๓. งานติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  1  ป้าย   
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สี่แสนบาทถ้วน-) 
   …………………………………………. 

4.  ชื่อโครงการ  พัฒนาแหล่งน้ า ( งานขุดลอก ) 
สถานที่ด าเนินการ สระหนองกระทุ่ม บ้านตูมหวาน  หมู่ที่  2  ต าบลบุโพธิ์ 
สภาพเดิม จุดที่  1 ที่ดินมีการครอบครองบางส่วน 
 จุดที่  2 สระเดิมในพ้ืนที่ 1- 1 - 0ไร่   
ด าเนินการ  1. สระหนองกระทุ่ม ด้านตะวันออก ล าห้วยตาก้อน  ด าเนินการขุดลอก ในพ้ืนที่  

3,400.00 ตารางเมตร  ขุดลึกจากระดับพ้ืนดินเดิม  3.00  เมตร พร้อมขุดบ่อเติมน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  10.00  เมตร ลึก  4.00  เมตร  รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,660.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรดินขุดขนทิ้งไม่น้อยกว่า 10 ,193.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ าขนาด  0.40 เมตรจ านวน 4 แถว แถวละ  
8 ท่อนรวม  32  ท่อน 

2. สระหนองกระทุ่ม ด้านตะวันตก ล าห้วยตาก้อน  ด าเนินการขุดลอก ในพ้ืนที่  
3,000.00 ตารางเมตร  ขุดลึกจากระดับพ้ืนดินเดิม  5.00  เมตร พร้อมขุดบ่อเติมน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  10.00  เมตร ลึก  4.00  เมตร  รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  5 ,870.00  ลูกบาศก์เมตร  ปริมาตรดินขุดขนทิ้งไม่น้อยกว่า  5 ,870.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมงานขุดฝังท่อระบายน้ าขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  1 แถว รวม  
8  ท่อน + ขุดฝังท่อระบายน้ าขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  1 แถว รวม  8  ท่อน  และ
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด  1  ป้าย 

  ๓. ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานหน่วยงานระบุ  จ านวน  ๑  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 
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ประธานสภา ขอให้ปลัด ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายวิชญ์พล ไตรศร ขอชี้แจงรายระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซีงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร  โครงการที่ได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว 
(ตามรายละเอียดในเอกสาร) หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้ซักถาม  

นายฉลวย ธรรมธุระ ขอเรียนเพ่ิมเติม ในการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ จากบ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ถึงเมรุวัดบ้านบุโพธิ์ นั้นมีความจ าเป็นจริงๆเนื่องจากใช้เป็น

เส้นทางในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านเพ่ือไปประกอบศาสนกิจ และขนส่งพืชผลต่างๆ 
เป็นไปด้วยความยากล าบาก  

นายประสิทธิ์ ส ารวมรัมย์  ขอเรียนว่า ในบ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒ มีความเดือดร้อนเรื่องน้ าในการอุปโภคและบริโภค  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ขั้นวิกฤติเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  จึงขอความอนุเคราะห์และ 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นถึงความเดือดร้อน ในพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
นายเกษร พิศพล  ขอเรียนว่าในบ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓ ก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าเช่นเดียวกัน เนื่องจาก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเห็นควรเพ่ิมเติม

ระบบบาดาลและโซล่าเซลล์ในการสูบน้ าใต้ดินเพ่ือเติมน้ าในสระให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อ
การใช้ผลิตน้ าประปาของหมู่บ้านด้วย 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ
หรือสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอท้ัง ๔ โครงการ  
เห็นชอบ  ๑๖   เสียง   
ไม่เห็นชอบ   -  เสียง   
งดออกเสียง   -  เสียง 
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 ๔.๒ การพิจารณาโอน แกไ้ข เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ .  ๒๕๖๒               
หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากฝ่ายบริหาร ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สภาพิจารณา จึงขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ส่วนต่างๆ น าเสนอรายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้สอบถาม และส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติต่อไป โดยจะมีการพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับสมาชิกแล้ว ขอให้พิจารณาไปพร้อมกัน ตามล าดับดังนี้ 
 
1. รายละเอียดโครงการฯ เดิม จ านวน 2โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
1.1ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุโพธิ์  ม.1  
สายทาง  บร  ถ 128 – 006 ชื่อสายทาง บ.บุโพธิ์ – บ.ใหม่ไทยเจริญ –บ.นาศรีนวล 

สถานที่ด าเนินการ สายทาง  บร ถ 128 - 006  ( บ.บุโพธิ์ – บ.ใหม่ไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล) 
บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่  ๑  ต าบลบุโพธิ์ 

ด าเนินการ ขนาดโครงการกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว  ๗๗.๕๐ เมตรหนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๕๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สองแสนบาทถ้วน-) 
…………………………………………… 

 
1.2 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านหนองตาบุญ 
ม.5  สายทาง บร ถ 128 – 005 บ.ใหม่ไทยเจริญ 

สถานที่ด าเนินการ สายทางบร ถ 128 – 005 ซื่อสายทางบ้านหนองตาบุญ- บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ด าเนินการ ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐๐  เมตร ยาว 194.00 ม.ด าเนินการทั้ง  ๒ ด้าน หนา  

๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 388.00ตารางเมตร +งาน
ท่อระบายน้ า  0.40 เมตร  จ านวน 1 แถว รวม 8 ท่อ  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สองแสนบาทถ้วน-) 
รวมโอนลดจ านวน 2 โครงการรวมเป็นเงิน  400,000 บาท 
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ตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน1 โครงการ รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ  ขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาบุญ  หมู่ที่  ๕   

สถานที่ด าเนินการ สายทาง ถนนสายกลางบ้าน บ้านหนองตาบุญ  หมู่ที่  ๕  ต าบลบุโพธิ์ 
สภาพเดิม  ๑.   ถนนคอนกรีต  กว้าง   ๔.๐๐  เมตร   
  ๒.   เขตทางทิศตะวันออก กว้างเฉลี่ย ๑.๘๗๔ เมตร  
  ๓.   เขตทางทิศตะวันตกกว้างเฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร 
ด าเนินการ  ๑.  ขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศาลากลางบ้าน มาตาม

แนวถนนคอนกรีตเดิม มาทางวัดหนองตาบุญ  ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ  ๑.๐๐  เมตร 
ความหนา  ๐.๑๕  เมตร  ความยาว  ๓๘๒.๐๐  เมตร ด าเนินการทั้ง  ๒ ด้าน รวมความ
ยาวด าเนินการ ทั้งสิ้นเป็น  ๗๖๔.๐๐  เมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพ และหรือรวม
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๔.๐๐  ตารางเมตร 

  ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานหน่วยงานระบุ  จ านวน  ๑  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ 4๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สี่แสนบาทถ้วน-) 
 
2. รายละเอียดโครงการฯ เดิม จ านวน 2โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
 
2.1ชื่อโครงการ   ขุดลอกสระตาก้อน 

สถานที่ด าเนินการ สระตาก้อน   นสล.เลขที่  2216   ลงวันที่  29  กันยายน  2540 
บ้านบุผู้หญิง  หมู่ที่  ๓  ต าบลบุโพธิ์    

ด าเนินการ  ๑. ขุดลอกสระตาก้อน ในพ้ืนที่ขุดลอก 2-3-79  ไร่ ขุดลอกลึกจากระดับสมมุติ
(พ้ืนนา) เฉลี่ย  3.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 8,325.00 ลบ.ม. 

๒. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย 
รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

2.2ชื่อโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในชุมชน(จาก
แผนงานสวัสดิการสังคมฯ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท  
โอนลดจ านวน 64,000   บาท(-หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

รวมโอนลดจ านวน 2 โครงการเป็นเงิน  282,000  บาท 
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ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 1โครงการ รายละเอียด  ดังนี้ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ชื่อโครงการ    งานก่อสร้างห้องน้ า / ปรับปรุงห้องเรียน   

สถานที่ด าเนินการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่  ๑  ต าบลบุโพธิ์ 
สภาพเดิม อาคารคอนกรีตชั้นเดียว  ชนิดมีหลังคา  กว้าง   ๑๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๘.๐๐  เมตร  
ด าเนินการ ๑.  งานก่อสร้างห้องน้ า ใหม่ 
  ๑.๑  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว (เสาคอนกรีตพ้ืนปูกระเบื้อง ) ชนิดมี

หลังคา ( โครงเหล็ก + มุงแผ่นเหล็กรีดลอน ) ขนาดอาคารกว้าง  ๔.๕๐  เมตร  ยาว  
๑๘.๐๐  เมตร รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งห้องน้ า
ส าเร็จรูปขนาด และรายการวัสดุ ให้คงรูปแบบเดิมหรือดีกว่า พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ตาม
รูปแบบรายการระบุ จ านวน  ๘  ห้อง 

  ๑.๒  ก่อสร้างรางแปรงฟันเด็ก  ยาว  ๙.๐๐  เมตร จ านวน  ๑  หน่วย   
๒. งานปรับปรุงห้องเรียน   

  ๒.๑ รื้อย้ายผนังห้องน้ าส าเร็จรูปเดิมภายในอาคารเรียนเดิมออกไปติดตั้งในพ้ืนที่ 
ก่อสร้างห้องน้ าใหม่ 

  ๒.๒ ทุบรื้อผนังกั้นห้อง ขนาด ๔.๐๐ x ๓.๐๐  เมตร จ านวน ๒ แผง เพ่ือ
เชื่อมต่อห้องเรียน  

  ๒.๓ รื้อหน้าต่างภายในห้องน้ าเดิมออก จ านวน ๔ ชุด เจาะผนัง ติดตั้งหน้าต่าง
อลูมิเนียมบานเลื่อนใหม่ จ านวน ๒ ชุดขนาดและรายการวัสดุ ให้คงรูปแบบเดิมหรือดีกว่า 

 พร้อมงานทาสีผนังนอกใน ในแนวติดตั้งหน้าต่างใหม่ 
  ๒.๔ ทุบรื้อถังเก็บน้ าและอ่างแปรงฟันเดิมออก แล้วปูกระเบื้อง ขนาดและ

รายการวัสดุ ให้คงรูปแบบเดิมหรือดีกว่า  ทดแทน 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อก าหนด 
รายการเฉพาะแห่ง โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

งบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐.๐๐   บาท  (-สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
ประธานสภาฯ  จากรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ได้น าเสนอให้กับท่ีประชุม มีสมาชิกสงสัยใน

รายละเอียดต่างๆหรือไม่ ขอให้สอบถาม หากไม่มีจะขอถามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ ทุกโครงการตามที่เสนอ 
  เห็นชอบอนุมัติ  ๑6 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 

๔.๓ การพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสี่ปี ทบทวนรอบปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) ฉบับแก้ไข เล่มท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอรายละเอียดและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สภาฯ       
พิจารณาต่อไป 
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น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วนั้น  

แต่เนื่องจาก มีค าร้องจากราษฎรในพ้ืนที่ต าบลบุโพธิ์ว่า ประสบปัญหาไม่มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร และยังได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง
คมนาคม ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีในแผนประกอบกับบางโครงการมีรายงละเอียด
เปลี่ยนไปจากแผนพัฒนาสี่ปีเดิม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอแก้ไขและเพ่ิมเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ๒๒ก าหนดให้ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึ งพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
(รายละเอียดตามร่างที่ได้ส่งให้กับสมาชิกแล้ว) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว หากมีข้อสงสัย
ในรายละเอียดให้สอบถามเพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา หรือไม่ หากไม่มี 
ขอถามมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปีตามท่ีเสนอ  
   เห็นชอบ  ๑๖   เสียง   

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
งดออกเสียง   -  เสียง 

 ๔.๔ การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายในการก าหนดสมัยประชุมเพ่ือ 
   ก าหนดสมัยประชุมให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
เลขานุการสภาฯ   ขอชี้แจงก าหนดสมัยประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ข้อ ๒๑ การก าหนด 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   ของแต่ละสมัยในปีนั้น ๆ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภา 
   ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความใน 
   ข้อ ๑๑  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
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ข้อ ๑๑  (๓)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด   
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  
การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ว่าด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดให้ใน
ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดและวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอปรึกษาสมาชิกว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๒  และสมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๓ อย่างไร  

นายหมั่น ส ารวมรัมย์ เสนอ ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  จ านวน  ๔  สมัยและก าหนดวันเริ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ประชุมและสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยแรก ของปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ (ก าหนดไว้ในสมัยประชุม ๑/๖๑ )     ตั้งแต่วันที่  ๑๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๒/๒๕๖๒       ตั้งแต่วันที่  1  - ๑๕มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๓/๒๕๖๒       ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๔/๒๕๖๒       ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕   ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๑/๒๕๖๓       ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมและวัน

เริ่มประชุมแต่ละสมัย ตามที่ นายหมั่น ส ารวมรัมย์ เสนอ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่             

เพ่ือให้เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบได้ชี้แจง  หากไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมอีก ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๕๐  น. 
 
   (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร      เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึก 
    (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   
   (ลงชื่อ)  หมั่น  ส ารวมรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ 
            (นายหมั่น ส ารวมรัมย์) 
   (ลงชื่อ)  สุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา คณะกรรมการฯ 
            (นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา) 
   (ลงชื่อ) ประสาน  ส าเลิศรัมย์ คณะกรรมการตรวจฯ 
                    (นายประสาน  ส าเลิศรัมย์)  
   (ลงชื่อ)  บุญรอด  สะอ้ืนรัมย์ ประธานสภาฯ 
           (นายบุญรอด  สะอ้ืนรัมย์) 
 


