
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕64 

(วาระแรก) 
วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕64 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
--------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค ์   หลักแหลม ประธานสภา นายทนงค์   หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา นายจ ารัส   ช้างพลาย 
3 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย 
4 นางสาวธนภรณ์   จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 นางสาวธนภรณ์   จันทร์สุก 
5 นายกิตต ิ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 นายกิตต ิ   ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ 2 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ 3 นายอ านวย   หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์         ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 นายสาโรจน์         ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 นางสายใจ   ปานอ้น 

10 นางยุพา     แซ่บู ๊ ส.อบต. หมู่ 5 นางยุพา     แซ่บู ๊
11 นายสมศักดิ ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 นายสุภชัย   อ่อนละมูล 
13 จ่าสิบต ารวจชนฐกันต์      แดงประดับ เลขานุการสภาฯ จ่าสิบต ารวจชนฐกันต์      แดงประดับ 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. นายไพรัช ม่วงไหมทอง 
3 พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. นายถกล เพียรชนะ 

พนักงานเจ้าหน้าที่  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 น.ส.เมธาวี เชิดช านาญ หัวหน้าส านักปลัด น.ส.เมธาวี เชิดช านาญ 
2 น.ส.กัญจน์รัตน์  เอมกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  น.ส.กัญจน์รัตน์  เอมกมล 
3 นายกฤษณะ   อรุณโรจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง นายกฤษณะ   อรุณโรจน์ 
4 นางชุลีพร  เลาหะสัมพันธพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางชุลีพร  เลาหะสัมพันธพร 
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 เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 10 
 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 และ นายสุภชัย อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 ขอลา
 ป่วย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕64  
 ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕64 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ผู้ ใดจะขอแก้ไข        
 ขอเชิญได้  
 

น.ส.ธนกานต์ รอดหลัก ขอแก้ไขในหน้าที่ 10 จาก ผู้ใหญ่โสภณ เป็น ก านันโสภณ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขในวาระใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม
 รับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติรับรองการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 (วาระแรก) 
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารไดเ้สนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เพ่ือให้สภาพิจารณา ในชั้นนี้ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและ
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชัฏ แสงหิรัญภาดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 สมอพลือ ขอแถลงค างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 ส าหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท า
 งบประมาณแบบสมดุล คือ รายรับเท่ากับรายจ่าย และในโอกาสนี้ขอชี้แจงให้ท่าน
 ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้
 ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักนโยบายการด าเนินงาน รายละเอียดใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ปัจจุบัน มีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 53,045,128.71 
 บาท เงิ นสะสมจ านวน  31 ,699 ,127.82 บาท เ งิ นทุนส า รองสะสม 
 14 ,808 ,996 .80  บาท  และ เ งิ นฝ ากธนาคารประ เภท อ่ืนๆ  จ านวน 
 6,537,004.09 บาท การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 28,043,590 บาท ประกอบด้วย 
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   รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร  จ านวน  4,763,100  บาท  แยกเป็น 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระ  จ านวน 500  บาท   
   ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ  จ านวน 100  บาท   
 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 3,650,900 บาท  
 ภาษีป้าย  จ านวน 1,111,600 บาท   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน 552,000  บาท  แยกเป็น  
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  จ านวน 2,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100 บาท 
 ค่าธรรมเนียมขนเก็บขยะมูลฝอย  จ านวน 447,000  บาท 

 ค่าธรรมเนียมใบรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร  จ านวน 35,000 บาท   
 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9   จ านวน 1,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 1,000  บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน 3,500 บาท  
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จ านวน 100 บาท  
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 จ านวน 4,600 บาท 
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด 
 ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   จ านวน 10,000 บาท 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จ านวน 300  บาท   
 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน  1,๐๐๐ บาท  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (ดอกเบี้ย) จ านวน ๒5๐,๐๐๐ บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  2,500  บาท แยกเป็น 
 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 500  บาท   
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จ านวน ๒,000  บาท   
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน ๑4,281,600  บาท  แยกเป็น 
 ภาษีรถยนต์  จ านวน 420,000 บาท   
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ  จ านวน 9,000,000  บาท   
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้  จ านวน  1,100,000  บาท   
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน 130,000 บาท  
 ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  2,081,600  บาท   
 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน  30,000  บาท   
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   ๒0,000  บาท  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 จ านวน ๑,500,000 บาท   
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 8,194,390 บาท  
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ประธานสภาฯ ในส่วนของรายรับ สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอ
เชิญได้ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อ 

  

นายก อบต. ส าหรับการประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จ านวน 28,043,590 บาท 
 แยกตามแผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานงบกลาง   
 งบกลางจ านวน 5,395,748  บาท เป็นงบกลาง ประกอบด้วย 
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 149,0๐0 บาท  
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,328,400 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้พิการ 403,200 บาท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 บาท 
   เงินส ารองจ่าย 109,164 บาท    
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท.)   
 จ านวน 388,984 บาท 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
   งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 8,006,547  บาท  แยกเป็น 
   งบบุคลากร  จ านวน 5,013,047  บาท  ฝ่ายการเมือง จ านวน 1,879,920 บาท  
 ฝ่ายประจ า จ านวน 3,133,127 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน  2,460,๐00  บาท แยกเป็น  
 ค่าตอบแทน 305,000 บาท  ค่าใช้สอย 1,080,000  ค่าวัสดุ 670,000 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค  405,000  บาท 

 งบลงทุน  503,500 บาท  เป็นค่าครุภัณฑ ์ 
 งบรายจ่ายอื่น  30,000 บาท    
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  249,240 บาท เป็นงบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า  
 งานบริหารงานคลัง  จ านวน  2,715,548  บาท  แยกเป็น 
   งบบุคลากร ๑,774,548 บาท เป็นเงินเดือนฝ่ายประจ า 
   งบด าเนินงาน 541,000 บาท  แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน 176,000 บาท  ค่าใช้สอย 185,000 บาท  
 ค่าวัสดุ 180,000 บาท งบลงทุน 400,000 บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 453,440 บาท แยกเป็น  
 งบบุคลากร 313,440 บาท เป็นเงินเดือนฝ่ายประจ า 
 งบด าเนินงาน 130,000 บาท เป็นค่าใช้สอย  
 งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 651,500 บาท  
 งบบุคลากร 431,500 บาท เป็นเงินเดือนฝ่ายประจ า 
 งบด าเนินงาน 220,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 30,000 บาท  
 ค่าใช้สอย 190,000 บาท  
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 แผนงานการศึกษา    
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 570,574 บาท แยกเป็น 
 งบบุคลากร  486,574  บาท เป็นเงินเดือนฝ่ายประจ า 
 งบด าเนินงาน  84,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้สอย  
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน 882,984 บาท 
 แยกเป็น งบด าเนินงาน 482,984  บาท ประกอบด้วย  ค่าใช้สอย 300,945 บาท 
 ค่าวัสดุ 182,039 บาท   งบเงินอุดหนุน  400,๐๐๐ บาท 
 แผนงานสาธารณสุข   
 งานโรงพยาบาล  จ านวน 304,000 บาท แยกเป็น 
 งบด าเนินงาน 304,000 บาท  
 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 144,000 บาท ค่าใช้สอย 75,000 บาท   
 ค่าวัสดุ  85,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวน 130,000 บาท  
 แยกเป็น งบด าเนินงาน 10,000 เป็นค่าใช้สอย งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน 590,344 บาท 
 งบบุคลากร 590,344 เป็นเงินเดือนฝ่ายประจ า  
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าและประปา จ านวน 560,000 บาท แยกเป็น 
 งบด าเนินงาน  60,000 บาท เป็นค่าวัสดุ  
 งบลงทุน 500,000 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 200,000 บาท 
 เป็นงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
 งานกีฬาและนันทนาการ จ านวน 20,000 บาท 
 เป็นงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 
 งบด าเนินงาน 35,000 บาท เป็นค่าใช้สอย  
 งบเงินอุดหนุน 115,000 บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,831,265 บาท 
 งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า  1,652,265 บาท 
 งบด าเนินงาน 179,000 บาท  แยกเป็นค่าตอบแทน 119,000 บาท 
 ค่าใช้สอย 30,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
 งานก่อสร้าง งบลงทุน 5,203,400 บาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
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 แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร  130,000 บาท แยกเป็นงบด าเนินงาน 130,000 บาท  
 ประกอบด้วยค่าใช้สอย 100,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
  

ประธานสภาฯ  ในวาระแรกนี้เป็นขั้นรับหลักการ หรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อนที่จะขอมติสภา  สมาชิกท่านใด 
   ประสงค์อภิปรายขอเชิญได้ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการเวลา 10.45 น. จ านวนเสียง 11 เสียง ไม่มีผู้ใดไม่รับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงไม่สามารถท่ีจะพิจารณา
   สามวาระรวดได้ และในชั้นนี้จึงขอปรึกษาสมาชิกสภาว่า จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
   แปรญัตติ จ านวนเท่าใด อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
ที่ประชุม  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน การเลือกตั้ง 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทีละคน 
ประธานสภาฯ  ล าดับแรกท่านใดเห็นสมควรเลือกผู้ใดเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
นายจ ารัส ช้างพลาย ขอเสนอนายอ านวย หลักแหลม เป็นกรรมการคนที่ 1 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วย นายจ ารัส ช้างหลาย และ นางสาวธนกานต์ รอดหลัก เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
ที่ประชุม  มีมติเลือก นายอ านวย หลักแหลม  เป็นกรรมการคนที่ 1 
ประธานสภาฯ  ล าดับถัดไป ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 
นางยุพา แซ่บู๊  ขอเสนอ นายกิตติ ดอกนางแย้ม  เป็นกรรมการคนที่ 2 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วย นางสาวธนภรณ์ จันทร์สุก และ นายสาโรจน์ ทับเพียร เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
ที่ประชุม  มีมติเลือก นายกิตติ ดอกนางแย้ม เป็นกรรมการคนที่ 2 
ประธานสภาฯ  ล าดับถัดไป ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 
นายกิตติ ดอกนางแย้ม ขอเสนอ นางสายใจ ปานอ้น เป็นกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วย นายกิตติ ดอกนางแย้ม และ นายจ ารัส ช้างพลาย เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
ที่ประชุม  มีมติเลือก นางสายใจ ปานอ้น เป็นกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   2565 ครบถ้วนแล้ว และขอให้สมาชิกทุกท่าน ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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ที่ประชุม  มีมติก าหนดเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2564  
   ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

เลขานุการสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการรับข้อเสนอแปรญัตติตามวันเวลาดังกล่าวด้วย และส าหรับการ
   เสนอแปรญัตติ สามารถเสนอลดค่าใช้จ่ายหรือตัดโครงการออกได้ แต่ไม่สามารถ
   เสนอค าแปรตั้งรายการใหม่ได้ นอกจากผู้บริหาร สามารถเสนอค าแปรตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ได้  และขอนัดประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ 
   เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.        
   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

ประธานสภาฯ  ผมขอนัดประชุมสภา ในครั้งต่อไป ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 

     
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสาโรจน์ ทับเพียร ขอให้ซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่ 4 
ส.อบต. หมู่ 4 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายก อบต. ในสัปดาห์หน้า จะเริ่มด าเนินการโครงการ ตามโครงการข้อบัญญัติ ดังนี้ โครงการต่อ
 เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ 3 จ านวน 2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อม    
 ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านก านันโสภณ หลักแหลม และโครงการปรับปรุง
 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 ด าเนินการ 2 โครงการฝังท่อและเทถนน หมู่ 6 โครงการ
 ปรับปรุงขยายสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าบ้านนายชีพ หวานไกล และในสัปดาห์
 ต่อไปจะด าเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่สภาอนุมัต ิ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านอ่ืน มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
 
 

  เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 
 (ลงชื่อ) จ.ส.ต. ชนฐกันต์ แดงประดับ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (ชนฐกันต์ แดงประดับ)            
                                   เลขานุการสภาฯ         

 
                                                   
     (ลงชื่อ)       ทนงค์  หลักแหลม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายทนงค์  หลักแหลม)    
            ประธานสภาฯ                      
 


