
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ ที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ประธานสภาฯ หมั่น ส ารวมรัมย์  
๒ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ อุทิศ พันธ์รัมย์  
๓ นายเกื้อ รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ รอบคอบ  
๔ นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วันเฉลิม สุขเลา  
๕ นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  
๖ นายนิกร โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นิกร โพธิ์กลาง  
๗ นายอาคม ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม ดีต่อ  
๘ นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มนัสนันท์  มุ่งดี  
๙ นายวิชญ์พล ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   ๙  คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๒ นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓ นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ  สะอาดรัมย์  
4 นายเอนก แป่มจ านัก เลขาฯนายก อบต. เอนก แป่มจ านัก  
๕ นายสมพร  บึงชาลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สมพร  บึงชาลี  
๖ นายธีรวัฒน์ เขื่อนมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ธีรวัฒน์ เขื่อนมั่น  
๗ นายกวางทอง มะลิเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ กวางทอง มะลิเลิศ  
๘ นายแสน โนนทราย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ แสน โนนทราย  
๙ นางสุนันท์ วันล้วน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูมหวาน สุนันท์ วันล้วน  

๑๐ นางภารดี ทองสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ภารดี ทองสม  
11 นางรุ่งทิพย์ ลาล าโกน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ รุ่งทิพย์ ลาล าโกน  
๑2 นายอาภากร ศุภเลิศ ครู โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ อาภากร ศุภเลิศ  
๑3 นายคะลม ศิริ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านนาศรีนวล คะลม ศิริ  
๑4 นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน หัวหน้าส านักปลัด อัครพงษ์ ยอดอ่อน  
15 นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
๑6 นางสาวพัชรินทร์ ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์ ศรีพลัง  

 

/นางภาวิณี ... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

17 นางภาวิณี ดีประจ า ผู้อ านวยการกองกองการศึกษาฯ ภาวิณี ดีประจ า  
18 นายประจวบ กิมประโคน นักพัฒนาชุมชน ประจวบ กิมประโคน  
19 นายภาณุพันธ์ บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภาณุพันธ์ บริสุทธิ์  
20 นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล ศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง  
21 นางสาวธชษร บุญเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธชษร บุญเพิ่ม  
22 น.ส.ปริศนา  บุราสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ปริศนา  บุราสิทธิ์  
23 นางสาวอุไร ผ่องใส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ อุไร ผ่องใส  

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    23   คน 
 
เริ่มประชุม             เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงชื่อและเข้าประชุมครบองค์ประชุม แล้วจึงเชิญประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕      

ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ                 ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม ซึ่งได้ส่งให้กับสมาชิกได้ตรวจสอบแล้ว 
หากมีข้อผิดพลาดให้เสนอขอแก้ไขในที่ประชุม หากไม่มี ขอสอบถามที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  
–ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๔.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ในวาระท่ี  ๑ (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารแถลงหลักการและเหตุผลและน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์   ค าแถลงงบประมาณ  
นายก อบต.บุโพธิ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น     
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๗,๓๘๖,๒๒๐.๓๘ บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๕๐,๕๐๒,๔๘๒,๖๖ บาท 
    ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๒,๑๒๓,๕๘๓.๒๘ บาท 
    ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
     รวม 0.00 บาท 

 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 7 โครงการ                  
   รวม 13,800  บาท 

   ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    2.1 รายรับจริง จ านวน ๓๐,๔๓๖,๕๗๕.๑9 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร         ๒,๔๓๐.๗๙ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      ๖,๑๗๔.๘๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                ๘๖,๐๐๐.๔๖   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้จากทุน                                            ๑๙๐.๐๐  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร           ๑๕,๓๓๒,๒๑๗.๕๒ บาท 
หมวดเงินอุดหนุน           ๑๔,๙๖๑,๕๖๑.๖๒ บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        ๑๓,๐๐๒,๔๒๐.๐๐  บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน ๒๖,๐๓๔,๓๔๐.๖๖ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง      ๙,๖๐๑,๕๔๔.๑๔  บาท 
งบบุคลากร             ๑๑,๐๕๔,๖๖๐.๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน       ๓,๔๑๖,๑๑๗.๑๔  บาท 
งบลงทุน         ๘๗๔,๕๐๐.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      ๑,๐๘๗,๕๑๙.๓๘ บาท 
งบรายจ่ายอื่น                 ๐.00   บาท 
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    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
         จ านวน  ๔,๗๓๒,๙๒๐.๐๐ บาท 
    2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
         จ านวน  ๑,๙๖๘,๑๐๐.๐ บาท 
    2.6 รายจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม                                         ๐.๐๐ บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                                  0.00   บาท 

ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้ 
 - รายได้จัดเก็บเอง      ๑๔๘,000.๐๐ บาท 
 - รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๖,๘๕๒,000.๐๐ บาท 
 - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       15,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น        ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 มีดังนี้ 
 - งบกลาง             ๙,๘๔๒,๗๗๓.๐๐ บาท 
 - งบบุคลากร                             ๑๒,๐๑๕,๑๗๔.๐๐ บาท 
 - งบด าเนินงาน                      ๕,๘๙๑,๐๕๓.๐๐ บาท 
 - งบลงทุน                      ๒,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท 
 - งบเงินอุดหนุน                              ๑,๖๘๑,๔๐๐.๐๐ บาท 
รวมประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น   ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐0 บาท 

ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่าย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ขอให้
สมาชิกตรวจสอบ ตามเอกสาร ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกพร้อม
หนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖) 

 
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้บริหารได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น มีท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  เปิดโอกาสให้สมาชิกตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกและซักถามรายละเอียดต่างๆที่
เกี่ยวข้องตามร่างข้อบัญญัติฯ ไปพร้อมกันจนครบทุกหมวดรายจ่าย 

ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายซักถาม เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกอภิปรายซักถาม
เพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่   

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ ในวาระท่ี ๑ เวลา 11.00น. 
  รับหลักการ ๘ เสียง 
  ไม่รับหลักการ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)หมวด ๓ ข้อ ๔๙ 
ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยและหมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ , ๑๐๕ 

ก าหนดให้การตั้งคณะกรรมการสามัญเป็นคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ือ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยให้ที่ประชุมเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติว่าจะมีจ านวนเท่าใด 

นายอุทิศ พันธ์รัมย์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓ คน          

ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ ก าหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นโดย การเสนอ
รายชื่อเพ่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยจะมีการเลือกครั้งละ ๑ คน ตามล าดับ      
จนครบจ านวน ๓ คน โดยให้สมาชิกเสนอ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน หากล าดับใดมีผู้เสนอเพียง
คนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญสมาชิกเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายเกื้อ รอบคอบ เสนอ  นายนิกร โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

ผู้รับรอง  ๑. นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
   ๒. นายอาคม  ดีต่อ     ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีผู้เสนอ ถือว่า นายนิกร โพธิ์กลาง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 1 ต่อไปเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่๒ 
นายอุทิศ พันธ์รัมย์  เสนอ เกื้อ รอบคอบ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

ผู้รับรอง  ๑. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
   ๒. น.ส.มนัสนันท์ มุ่งดี      ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีผู้เสนอ ถือว่า นายเกื้อ รอบคอบ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 2 ต่อไปเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่3 
น.ส.มนัสนันท์ มุ่งดี เสนอ  นายวันเฉลิม สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 

ผู้รับรอง  ๑. นายนิกร โพธิ์กลาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๒. นายเกื้อ รอบคอบ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
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ประธานสภาฯ        มีสมาชิกเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีผู้เสนอ ถือว่า นายวันเฉลิม สุขเลา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม คนที่ 3 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ คน ประกอบด้วย 
1. นายนิกร โพธิ์กลาง      ส.อบต.หมุ่ที่ ๖ 
2. นายเกื้อ  รอบคอบ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
3. นายวันเฉลิม สุขเลา  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 

  หลังจากเลิกประชุมแล้วขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คน ไปพบเลขานุการ
สภาฯเพ่ือนัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และล าดับต่อไป ขอเชิญที่ประชุมสภาก าหนด
ระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมงหลังจากสภารับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว เชิญสมาชิกเสนอ   

นายอาคม ดีต่อ  เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ - 18 สิงหาคม ๒๕๖5  
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ         

ให้แล้วเสร็จ ในวันที่  19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา       
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนออีก จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนด
ระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติ ตามที่นายอาคม ดีต่อ เสนอ คือและให้คณะกรรมการแปร
ญัตติมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับค าแปรญัตติ  และหากมีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติให้
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามแบบที่ก าหนด ในวัน เวลาและสถานที่ที่
ก าหนดข้างต้น  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งการประชุมวาระที่ 2  และวาระที่ 3 เนื่องจากระเบียบในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก าหนดให้การประชุมพิจารณา จะพิจารณา ๓ 
วาระรวดไม่ได้ ฉะนั้น ในการพิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ จะมีการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป ภายหลังจากคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ แล้ว และเมื่อคณะกรรมการฯได้เสนอรายงานการประชุมต่อประธานสภา ซึ่ง
ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดและวาระการประชุม ให้สมาชิกและผู้บริหารทราบ
ก่อนการประชุมครั้งต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอนัด
หมายการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ การแต่งกาย
เครื่องแบบสีกากี 

ระเบียบวามระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์     ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
นายก อบต.         รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑ และขอแจ้งการด าเนินโครงการเศรษฐกิจช               
   ชุมชนการตลาดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ และการส่งเสริมอาชีพให้กับพ่ีน้องประชาชน
   ในพ้ืนที่ต าบล 
 

                 /ประธานสภา...  
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ประธานสภาฯ    เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มีสมาชิกซักถามเพ่ิมเติม ขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุม                เวลา   ๑๒. ๑๐  น. 
 
         (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร ผู้จดบันทึก 

                 (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

    
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑7 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 (ลงชื่อ)     วันเฉลิม สุขเลา       ประธานคณะกรรมการตรวจฯ  
          (นายวันเฉลิม สุขเลา) 
              ส.อบต.หมุ่ที่ ๓ 

(ลงชื่อ)       ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
        (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 

         ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
 

   (ลงชื่อ)      มนัสนันท์   มุ่งด ี กรรมการ/เลขนุการฯ 
           (นางสาวมนัสนันท์ มุงดี) 
                          ส.อบต.หมุ่ที่ ๘ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที ่2/2565  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2565        

     
(ลงชื่อ)    อุทิศ  พันธ์รัมย์ 

           (นายอุทิศ พันธ์รัมย์) 
                     ส.อบต. หมุ่ที่ 1 
                             รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


