
บ ัน ท ึกการป ระข ุม ส ภ าองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลบ ้าน ร ่อม  
สม ัยสาม ัญ  สม ัยท ี ๓ ครั้งท ี่ ๒ ป ระจำป ี พ .ศ .๒๕๖๒  

ว ัน พ ฤห ัสบ ด ีท ี่ ๑ ๕  ส ิงหาคม พ .ศ .๒๕๖๒ เว ล า  0 ๙ .๐ ๐  น. 
ณ . ห ้องป ระข ุม องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลบ ้าน ร ่อม

ราย ซ ือ ผ ้เข ้าร ่ว ม ป ร ะ ซ ม ...... ๑๗ ...... คน ล า .......๑ .......คน ซ าด ...........- ...........คน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิ
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรรไโ รภัย
๓ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภาอบต. นายสะอาด บุญมี
(ฐิน นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาชิกสภา อบต. ม.๑ นายดาวเรือง ยิ้มน้ณ
๕ นายสุรศักดี้ อ่อนละมล สมาชิกสภา อบต. ม.๑ นายสุรศักดี้ อ่อนล: มล
๖ นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๒ นายสุเทพ ระษารํ าษ์
๗ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๒ นายสำเริง กะมะ1นทร์
๘ นางจำเนิน เอกเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นางจำเนิน เอกเกิ ๆ
๙ นายคงศักดี้ สำราญจิต สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นายคงศักดี้ สำราเ (จิต

๑๐ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๔ นายวิโรจน์ โมรา'; 3ษ์
๑๑ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต. ม.๕ นางสาวเบญจวรรพ 1 อนหวาน
๑๒ นายสมพร พูลสวัสดี้ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ลา
๑๓ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๗ นายรัญจวน คชริน งร์
๑ (^ นายประทิน ซัซวารี สมาชิกสภา อบต. ม.๗ นายประทิน ซัชวา'
๑ & นายเทิดศักดิ, มมีงคล สมาชิกสภา อบต. ม.๘ นายเทิดศักดึ๋ มีมงค
๑๖ นายอภิลิกษ์ ระษารักษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ นายอภิส้กษ์ ระษาไ าษ์
๑๗ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ นางภัทรภร โมราว เษ์
๑0̂5 นายสำราญ โภคี สมาชิกสภา อบต. ม.๙ นายสำราญ โภคี

รายซื่อผ้เข้าร่วมประชม ......๔ . . . .คน ลา .......1. คน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเห01

๑ นายส้มภาษ อย่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อย่พร้2ม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโชติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วใ
(^ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. นายประเสริฐ พุ่ม'วัณ
๕
๖
๗
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เริ่มประขุมเวลา 0๙.00 น.

เมือทีประขุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภาอบต.บ้านร่อม กล่าวเปิดประขุมสภาอ ญัการบริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖เอ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

ที่ประขุม

ระเบียบวาระที ่
ประธานสภาฯ

มติทีประขุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
๑.๑ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการบีองกันโรคอหิ ฑต์แอฟริกาในสุกร
ทางอำเภอท่าเรือแจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตร่การบีองกันโรคอหิวาต์ 
แอฟริกาในสุกร ถ้าเราพบเห็นการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ3 จะได้ประสานกับ 
ปศุสัตว์ต่อไป ก็ฃอแจ้งให้สมาขิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ
รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา
จากการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.
๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ัน จึงขอให้สมาขิก อบต. ทุกท่านตรวจสอบ )
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มืสมาขิก อ'
รายงาบการประขุมหรือไม1 
ไม่มื
ถ้าไม่มืสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประขุ3 สภาองค์การบริหาร

ธ๕๖๒ เม่ือวันจันทร์ที่ 
ายงานการประขุมสภา 
ต.ท่านใด จะขอแก้ไข

ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ก็ถือว่าที่ประขุมรับรองรายงานการประขุมสภ' 
ตำบลครั้งที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประขุม 
เห็นขอบรับรองรายงานการประขุม ๑๕ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เ 

©.เสียง

เมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเทิดศักดึ๋ มีมงคล) 
ประธานกรรมการแปรญัตติ

เรื่อง การพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปไ 
ขั้นท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ
อาศัยอำนาจ ข้อ ๕๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ1เ3กับการประขุมสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ แ? เ:ตามท่ีประขุมได้เสนอ 
ซื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเมื่อคราวประขุมครั้งที่แล้วนั้น ข! .ซิญ,ท่านเทิดศักดี้ 
มีมงคล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประขุม? ารแปรญัตติ ขอเรียน 
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า ฟอม และท่าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมทุกท่าน คณะกรร3 การแปรญัตติได้ 
ประขุมกันเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเลือกประธานคณะก โรมการแปรญัตติ 
เลขานุการแปรญัตติ มีมติสรป ดังนี้

ว๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๕ 
องค์การบริหารส่วน

เยง งดออกเสียง

/ ๑.'นายเทิดศักดํ
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

]ระชุมกัน เพื่อพิจารณา

.เปรญัตติในวันที่ ๖-๘ 
รและสมาชิกที่เห็นควร

๑. นายเทิดศักดิ้ มีมงคล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสำเริง กะมะรินทร์ เป็นกรรมการ 
๓. นายสมพร พูลสวัสด้ี เป็นกรรมการและเลขานุการ
และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕:๖๒ คณะกรรมการแปรญัตติได้ 
แปรญัตติ มีมติประชุมสรุป ดังนี้
ตามมติท ี่ประชุมสภาฯ ได ้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำ 
สิงหาคม ๒๕:๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ บ. เพื่อ'ให้ผู้บริห 
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเสนอคำแปรญัตติต่อ เณะกรรมการแปรญัตติ 
น้ัน คณะกรรมการแปรญัตติได้รอรับหนังสือเสนอคำแปรญั 1ติ ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ในเวลาดังกล่าว ปราก โ]ว่า,ไม่มีผู้'บริหาร หรือ 
สมาขิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้พิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:'
ส่งมาอย่างละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไขเป!
โดยให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม ดังนี้

๑. ขื่อข้อบัญญัติและการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไข ใ, เยืนตามร่างเดิม 
๒. งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.(1.๒๕:๖๓ เป ็นยอดเงิน 

รายจ ่ายท ี่ป ระมาณ การไว ้ถ ูกต ้องและเห มาะส มแล ้ว ไม่3 การแปรญ ัตต ิ ดังนั้น 
คณะกรรมการแปรญัตต ิ จ ึงขอเสนอร่างข ้อบ ัญญัต ิงบประ งาณ รายจ ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ ตามร่างเด ิม โดยไม่ม ีการแก้ไขเหมเติมต่อสภาองค์การ

๓ ตามที่ประธานสภาฯ 
ยนแปลง หรือเพิ่มเติม

:ท่ี ๒ และวาระท ี่ ๓บร ิหารส ่วนตำบลบ ้านร่อม เพ ื่อพ ิจารณ าเห ็น ขอบใน วา 
ต่อไปครับ
ขอขอบคุณท่านเทิดศักดึ๋ มีมงคล ประธานคณะกรรมการแใรญัตติ คณะกรรมการ 
แปรญัตติ ได้ปร ะชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีมติเป็นเอกเนท์เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ ตามร่า เดิม โดยไม่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม ลำดับต่อไปเป็นการลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ จึงขอม ?เที่ประชุมครับ ถ้าท่าน 
สมาชิกเห็นชอบให้เป็นร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอ'ให้'ท่านสมา'ขิกทุกท่ )นยกมือข้ึนครับ 
มติที่ประชุมเห็นขอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง ไม่รับรอง ไ งุ่มี เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง
ขั้นท่ี ๓ ขั้นลงมติ
อาศัยอำนาจ ข้อ ๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ งบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕1:๔ เมื่อร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับ? ไามเห็นชอบให้ผ่านใน 
วาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ แล้วลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในว' ระท่ี ๓ ในวาระนี้จะไม่ 
มีการอภิปราย แต่ถ้าสมาขิกท่านใดมีเหตุอันสมควรที่จะขออภิ ]รายเพิ่ม ต้องขอความ 
เห็นชอบต่อที่ประชุมสภาก่อนจึงจะให้อภิปรายได้ มีท่านสม เขิกท่านใดจะอภิปราย 
หรือไม่
ไม่มีการอภิปราย

/ประธานสภา



-๓-

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ

นางวรนุซ เปรมใจ 
ผอ.กองคลัง

ในวาระที่ ๓ ให้ท่ีปร ะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ! ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
๓ จึงขอมติที่ประชุมว่า 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจะให้ 
เ:มาพรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕\ 1 
จะรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาก 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมตราเปีนข้อบัญญัติงบป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียร? ทุกท่านเห็นชอบให้ตรา 
เปีนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.!2 ๕อ๓ ขอให้ท่านสมาชิก 
ทุกท่านยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ©*๕ เสียง ไม่รับรอง ไม่มื เสียง งดออกเสียง 

เสียง
เม ื่อท ี่ประช ุมม ืมต ิเห ็นขอบให ้ตราเป ีนข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประ 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ก็จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 
ท่าเรือเพื่อลงนามให้ความเห็นขอบต่อไป 
รับทราบ

าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 
ม̂าณรายจ่ายประจำปี 

อม ต่อท่านนายอำเภอ

เรื่อง อื่น ๆ
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
พลาสติก”
จะทำการเรียนสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยจะจัดโครงกา 
กับวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
๘.๐๐ น. ลงทะเบียน และจะเริ่มสอนสานตะกร้า เวลา ๙.๐๐ 
มาสอน ก็ฃอประซาส้มพันธ์ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน''
๒.พระราฃบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ปร: 
มีนาคม ๒๕๖๒
ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงหน่อยครับ 
ขอเรียนว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งภาษีที่เร' 
และจะมือยู่ ๒ ประเภท จะยกเลิก ก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
จะยกเลิกไปโดยเปลี่ยนขื่อมาใช้เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือเขาจะทำการจัดเก็บภาษีที่ดินพ'

“สานตะกร้าจากเส้น

ฯ ในวันพรุ่งนี้ ซ่ึงตรง 
ภ้นร่อม เวลา 
เ. โดยคุณครูจาก กศน. เด้รับทราบ
กาศเมื่อวันที่ ๙

รู้จักกันมี ๓ ประเภท 
.เละภาษีบำรุงท้องที่ 
พ.ศ.๒๕๖๒ แทน 
เอมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึง

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้ทำการประกาศประช ๅส้มพันธ์เสียงตามสาย 
ไปแล้ว ว่าเราจะทำการสำรวจโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป ซึ่งตอนนี้อยู่ 
ระหว่างการจัดทำแผนว่าเราจะลงสำรวจหมู่ไหนก่อน ในส่วนข )งองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม มืท้ังหมด ๑,๙๗๖ แปลง สำหรับที่ดินที่มืขื่อที่อรู่ในเขตตำบลบ้านร่อม 
สำหรับการเสียภาษีจะมื ๔ ประเภท 
๑. การประกอบเกษตรกรรม 
๒. เป็นที่อยู่อาศัย 
๓. ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่า

/ประเภทการ



ประธานสภาฯ 
นางวรนุซ เปรมใจ 
ผอ.กองคลัง

ประธานสภาฯ

นายวิโรจน์ โมราวงษ  ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

ประธานสภาฯ

ประเภทการประกอบเกษตรกรรม คนที่มีที่ดินที่ทำเกษตรกร‘ ม จะได้รับการยกเว้น 
ใน ๓ ปีแรก สำหรับ ๕๐ ล้านบาทแรก สำหรับราคาประเมินVางกรมธนารักษ์เขาจะ 
ส่งมาให้เราว่าที่ดินผืนนี้ราคาประเมินที่เท่าไหร่ แล้วจะเสียภา•เ เหรือไม่ และมีสิ่งปลูก 
สร้างหรือเปล่า ทุกๆ ๔ ปี กรมธนารักษ์หรือที่ดินเขาจะราคา1 เระเมินมาให้เรา ๑ คร้ัง 
ก็คือสรุปว่า ๔ ปี จะมีการเปลี่ยนแปลง ๑ คร้ัง
ประเภทเป็นที่อยู่อาศัย คนที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า มีซื่อในทะเบียนบ้าน 
ยกเว้น ๕๐ ล้านบาทแรก จะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นเจ้าของสิ่ง' ]ลูกสร้าง ไม่ได้เป็น 
เจ้าของที่ดิน มีซื่อในทะเบียนบ้าน จะเสีย ๒๐ ล้านบาทแรก แ 1ถ้าคุณมี-บ้าน ๒ หลัง 
มีซื่อและที่ดินโดยมีซื่อเหมือนกัน ๕๐ ล้านบาทแรก คุณจะได้รํ ชยกเว้น ถ้าคุณมีบ้าน 
หลังท่ี ๒ ๑๐ ล้านบาทแรกคุณจะต้องเสียภาษีเลย
ประเภทใข้ประโยขน์อื่นๆ ก็คือร้านค้า โรงงาน บริษัท ห้างร้^ เนต่าง  ๆ จะเสียภาษี 
ตั้งแต่ ๑ บาทแรกเลยนะคะ เขาถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อื่น ป็บนิติบุคคลจะต้อง 
เสียภาษีเลย ก็คือใน ๑ ร้าน จะเสียในอัตรา ๑๐๐ บาท
ประเภททิ้งไว้ว่างเปล่า จะเสียภาษีเลย ถ้าคุณเป็นเจ้า,ของที่ดิ, ! ๕ ไร่ แล้วคุณทิ้งไว้ 
เป็นที่ว่างเปล่า สมมุติว่าตีราคาประเมินที่ดิน ๕ ไร่ อยู่ที่ ๙ ๐ ๐ ,ว๐๐.-บาท คุณก็จะ 
เสียภาษี ๕๐.-บาท
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมคะ 
อัตราเกษตรกรรมหมายถึงอะไรครับ
เขาจะมีฐานภาษี เซ่น ถ้าเป็นเกษตรกรรม เสียภาษี ๐.๐๓ ถ้าเ แเนนิติบุคคล เสียภาษี 
๐.๓ ถ้าคุณท่าเกษตรกรรม แต่คุณให้เขาเข่า เสียภาษี ๐.๐๓ แ ฦ,ถ้าคุณท่าร้านขายของ 
เป็นนิติบุคคล เสียภาษี ๐.๓ สำหรับโบรซัวร์ที่แจกให้ท่านสมา'
พระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โบรชัว 

นะคะ ก่อนที่เราจะท่าการสำรวจให้เราท่าการประขาสัมพันธ์ใท็[ประซาขนทราบอย่าง 
น้อย ๑๕ วันข้ึนไป ซึ่งตอนนี้เราได้ดำเนินการประซาสัมพันธ์เแ ว และจะมีเจ้าหน้าที่ 
ออกไปสำรวจพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ ขอเรียนเขิ ;ขูเลยศรับ เชิญท่าน 
วิโรจน์ โมราวงษ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาชิโ สภา อบต.หมู่ ๔ 
จะสอบถามว่ามีศาลาพักผู้โดยสารเก่าอยู่ตรงบ้านนายมานะ คือ ทวบ้านเขาอยากจะ 
ขอรื้อในส่วนที่ศาลามันเกินมาในที่ของเขาไดิไหมครับ รู้สึกว่าศ''ล่าฯ นี้น่าจะเป็นงบ 
ของอดีต ส.ส ประมวล สภาวสุ ซึ่งตอนนี้มันผุพังไปหมดแล้วครั' ]
เดี๋ยวจะลองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวช้องให้ครับ มีใครจะเสน! อะไรอีกไหม ถ้าไม่มี 

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่' ว ท่ีได้มาร่วม

จ่
ก คือ สรุปสาระสำคัญ 
?น้ีไห้ดูกันคร่าวๆ ก่อน

ประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖!ะ 
ประชุมครับ

ในวันนี้ ผมฃอปีด

ป็ดประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.



-๕-

ลงซือ /  ผ้จดบันทึกกาเรประชุม
(บ'4ส์ะอาด บุญมี)

เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่?

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ ฟ *,*^ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ ระษารักษ์)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒

ลงซ่ือ I [ / ^ จ0 ^ ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงซ่ือ ฟ ^ - ^  ^ ‘ 'น)ว5'''^) ผู้ตเวจรายงานการประชุ 
(นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน) (นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕ สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘

ลงซ่ือ ^ I ^  ' ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


