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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.256๕ 

วันที่  ๓๑  เดือน มกราคม   พ.ศ.256๕   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  เลิกประชุมเวลา   14.00  น. 

ผู้มาประชุม    ๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   1๑  คน  รวมผู้เข้าประชุมท้ังส้ิน      2๐      คน 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอรุณ         จรภัย ประธานสภาฯ  อรุณ         จรภัย  
๒. นายสุเพียร       ประทุม รองประธานสภา ฯ สุเพียร       ประทุม  
๓. นายสุชาติ        บริวาล เลขานุการสภา ฯ สุชาติ        บริวาล  
๔. นายบรรจง       ธรรมเกตุ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๓ บรรจง       ธรรมเกตุ  
๕ นายพิทักษ์       สะเมนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๔ พิทักษ์      สะเมนรัมย์  
๖ นางนงค์นุด      สะเทือนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๕ นงค์นุด   สะเทือนรัมย์  
๗. นายกฤษณะ     ชนะเพีย สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๖ กฤษณะ     ชนะเพีย  
๘. นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๘ สุกานดา  สังวาลรัมย์  
๙. นางสุภาพ  พวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๙ สุภาพ  พวงแก้ว  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายศุภสันต์    ราชศรีลา รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ศุภสันต์    ราชศรีลา  
๒. นางวิภาวี       เอกา ผู้อ านวยการกองคลัง วิภาวี       เอกา  
๓. นายชัยชนะ  แกล้วกล้า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ชัยชนะ  แกล้วกล้า  
๔. นางมัลลิกา     รักพร้า หัวหน้าส านักปลัด  มัลลิกา     รักพร้า  
๕. นายสมบัติ  แกล้วกล้า นายช่างโยธา รักษาราชการแทน 

ผอ.กองช่าง 
สมบัติ     แกล้วกล้า  

๖. นางสาวอมิตดา  ปักกาเวสูง นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน 
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อมิตดา  ปักกาเวสูง  

๗. นายเกรียงกมล บุราสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เกรียงกมล บุราสิทธิ์  
๘. นางมะลิวัลย์  คงปัญญา นักทรัพยากรบุคคล มะลิวัลย์  คงปัญญา  
๙. นายพิศาล สรวนรัมย์ นักพัฒนาชุมชน พิศาล สรวนรัมย์  

๑๐. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิริลักษณ์  ศิริวัฒนา
นนท ์

 

๑๑ จ.อ.ปรีดี  ภักดีนอก เจ้าพนักงานธุรการ ปรีดี  ภักดีนอก  
 
ผู้มาเข้าฟังการประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  (จ านวน   ๙  คน) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตลาดโพธิ์  นายสุชาติ  บริวาล  ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นายอรุณ  จรภัย  เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  256๕  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       -  การรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหาร และการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่าย ใน

การเลือกต้ัง ของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ                         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานท่ีประชุม  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี ลต(บร)๐๐๐๒/
ว๓๑๐ ลงวันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.ถ./ผ.ถ.๖/๑)  ตามท่ีได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน  ๑๔๕  แห่ง กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๘๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒ โดย
ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๔๕  แห่ง และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑,๘๕๑ เขตเลือกตั้ง  จ านวน  ๑,๘๕๔ แห่ง  เมื่อวันท่ี ๒๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ นั้น   

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ขอเรียนว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้ 

๑.แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งปรากฏรายช่ือตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล(ส.ถ./ผ.ถ.๖/๑) ทราบอีกทางหนึ่งซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แจ้งให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทราบโดยตรงแล้ว 

๒.แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีได้รับการเลือกตั้งและไม่ได้รับการเลือกตั้งทุกคนทราบพร้อม
ก าชับให้ด าเนินการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมท้ังหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเองหรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อ
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง(ภายในวันท่ี ๒๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) หากไม่ยื่นหรือยื่นเกนิก าหนดระยะเวลาหรือจงใจยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนจะมีความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ตามความในมาตรา ๖๒ มาตรา ๑๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ขอแสดง
ความนับถือ  นางสาวปิยนาฏ กลางพนม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 
๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  
จ านวน ๑๙๒ คน เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จ านวน ๑๘๗ คน ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จ านวน ๙ คน ประกาศ ๙ คน 
   เขตเลือกต้ังท่ี  ๑.นายสุชาติ    บริวาล  
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๒.นายสุเพียร   ประทุม 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๓.นายบรรจง   ธรรมเกตุ 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๔.นายพิทักษ์    สะเมนรัมย์ 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๕.นางนงค์นุด   สะเทือนรัมย์ 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๖.นายกัญจน์    ชนะเพีย 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๗.นายอรุณ      จรภัย 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๘.นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ 
 เขตเลือกต้ังท่ี  ๙.นางสุภาพ          พวงแก้ว 

 
ท่ีประชุม                รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
-  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คร้ังแรก 
เม่ือวันที่  ๕ มกราคม  256๕ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ช้ีแจงรายงานการประชุม และให้ท่ีประชุม
ตรวจรายงานการประชุม   และขอมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นายกฤษณะ ชนะเพีย)  ช้ีแจงรายงานการประชุมและขอให้ท่ีประชุมได้แก้ไขรายงาน
การประชุมท่ีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตก และได้ตรวจทานผู้มาประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้เข้าฟังการ
ประชุมให้รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย  ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ได้มีมติเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ครั้งแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๕  เมื่อวันท่ี  ๕  มกราคม  256๕ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๙  เสียง ,  ไม่รับรอง ไม่มี  และงดออกเสียง    เสียง 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง   กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง   ที่เสนอใหม่ 

- การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๕ 
ประธานท่ีประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีได้แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆ  ตามข้อ ๑๐๐  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเวลาอันสมควร  ดังนั้น ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
รักษาราชการแทนปลัด  ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้รายงานงบ
แสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕6๕  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ ทราบ 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ ไ ด้ ร า ย ง าน ง บ
แสดงฐานะการเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
โดยใช้อ านาจตามมาตรา  58/6  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562    ผู้ช้ีแจง รายงานงบแสดงฐานะ
การเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้จัดท าขึ้น  
และได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว ท้ังนี้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านประธานท่ีประชุม และสมาชิกทุกท่าน
ได้พิจารณาไว้ล่วงหน้าแล้ว หากสงสัยประเด็นใดสอบถามได้ 

ประธานท่ีประชุม มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ท่ีท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการ
แทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้รายงานหรือไม่   เมื่อไม่มี 
ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ  และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 - การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ประธานสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕4๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้น ขอเชิญท่านรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การ



๖ 
 

บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์
ทราบ 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ ไ ด้ ร า ย ง า น ผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดยใช้อ านาจตามมาตรา  58/6  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562   ผู้ช้ีแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าขึ้น  และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ แล้ว  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) ท่ีได้ส่งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาไว้
ล่วงหน้าแล้ว หากสงสัยประเด็นใดสอบถามได้ 

ประธานสภา ฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  ท่ีท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   ได้รายงานหรือไม่  เมื่อไม่มี  ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ  และขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

-  การคัดเลือกตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕4๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๘(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ ท้ังนี้ประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดวิธีการคัดเลือก  จึง
ขอน าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  12  “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  
8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน  แล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี”  และข้อ  
14  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามี
การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  ดังนั้น  
จึงขอน าระเบียบดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกและขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1 

ท่ีประชุม  (นายกฤษณะ  ชนะเพีย)  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  ได้แก่  นายกฤษณะ  ชนะเพีย  เสนอ นายบรรจง  ธรรมเกตุ 

 ผู้รับรอง  1)  นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ 
     2)  นางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ 



๗ 
 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่า  นายบรรจง  ธรรมเกตุ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภา
องค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  และขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  ต่อไป 

ท่ีประชุม  (นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์)  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
คนท่ี  ๒  ได้แก่  นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ เสนอ  นางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ 

 ผู้รับรอง  1)  นางสุภาพ  พวงแก้ว 
     2)  นายบรรจง  ธรรมเกตุ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่านางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภา
องค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ท่ีประชุม  (นายสุเพียร  ประทุม)  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓  ได้แก่  
นายสุเพียร  ประทุม  เสนอ นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ 

 ผู้รับรอง  1)  นายสุชาติ  บริวาล 
     2)  นายกฤษณะ  ชนะเพีย 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่านายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภา
องค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓ 



๘ 
 

จึงขอสรุปว่าการคัดเลือกตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จ านวน  ๓ คน ได้ครบตาม
จ านวนแล้ว คือ 

 ๑) นายบรรจง  ธรรมเกตุ 
 ๒) นางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ 
 ๓) นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

-  การคัดเลือกตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕4๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘ (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ ท้ังนี้ประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดวิธีการคัดเลือก  จึง
ขอน าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  12  “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  
8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน  แล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี”  และข้อ  
14  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามี
การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  ดังนั้น  
จึงขอน าระเบียบดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกและขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1 

ท่ีประชุม  (นายสุเพียร  ประทุม)  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  ได้แก่  นายสุเพียร  ประทุม เสนอ นายกฤษณะ  ชนะเพีย 

 ผู้รับรอง  1)  นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ 
     2)  นายบรรจง  ธรรมเกตุ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่านายกฤษณะ  ชนะเพีย 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  
และขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  ต่อไป 
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ท่ีประชุม  (นายบรรจง  ธรรมเกตุ )  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๒  ได้แก่  นายบรรจง  ธรรมเกตุ  เสนอ นางสุภาพ  พวงแก้ว 

 ผู้รับรอง  1)  นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ 
     2)  นางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่านางสุภาพ  พวงแก้ว
รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ท่ีประชุม  (นายกฤษณะ  ชนะเพีย )  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด

โพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓  ได้แก่  นายกฤษณะ  ชนะเพีย  เสนอ  นายสุเพียร  ประทุม 

 ผู้รับรอง  1)  นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ 
     2)  นางสุภาพ  พวงแก้ว  
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่านายสุเพียร  ประทุม 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๓ 

จึงขอสรุปว่าการคัดเลือกตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
จ านวน  ๓ คน ได้ครบตามจ านวนแล้ว คือ 

 ๑) นายกฤษณะ  ชนะเพีย 
 ๒) นางสุภาพ  พวงแก้ว 
 ๓) นายสุเพียร  ประทุม 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

-  การคัดเลือกตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ประธานสภาฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒  “ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภา
เทศบาล ท่ีสภามอบหมายจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ”  ท้ังนี้ประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดวิธีการ
คัดเลือก  จึงขอน าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  12  “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น า
ความในข้อ  8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนท่ีพึงมี”  และข้อ  14  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  ดังนั้น  จึงขอน าระเบียบดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกและขอให้ท่ีประชุมได้
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
คนท่ี  1 

ท่ีประชุม  (นายกฤษณะ  ชนะเพีย)  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  ได้แก่  นายกฤษณะ  ชนะเพีย  เสนอ นายสุชาติ  บริวาล  

 ผู้รับรอง  1)  นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ 
     2)  นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่า  นายสุชาติ  บริวาล ง  ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  1  
และขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  ต่อไป 

ท่ีประชุม  (นายสุเพียร  ประทุม )  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์  คนท่ี  ๒  ได้แก่  นายสุเพียร  ประทุม  เสนอ  นายอรุณ จรภัย 

 ผู้รับรอง  1)  นายบรรจง  ธรรมเกตุ 
     2)  นายสุชาติ  บริวาล 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เพื่อรับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2  เพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ  14  “ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
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แต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  จึงถือว่า  นายอรุณ จรภัย  ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   เพื่อรับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คนท่ี  2 

จึงขอสรุปว่าการคัดเลือกตัวแทนสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อรับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
จ านวน  ๒ คน ได้ครบตามจ านวนแล้ว คือ 

 ๑) นายสุชาติ  บริวาล 
 ๒) นายอรุณ   จรภัย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๕   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

 ๒๕41 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ช้ีแจงการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์    เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1)  โอนลด  ประกอบด้วย 

   1.1  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง)  รายการเงินเดือนนายก/รองนายก  ค าช้ีแจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนราย
เดือนส าหรับนายก อบต.และรองนายก อบต.   เป็นเงิน ๕๑๔,๐๘0 บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554 และ
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ 
ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 256๔ 
   งบประมาณต้ังไว้ก่อนโอน  514,080  บาท  ขอโอนลด  ๘,๐00  บาท  
คงเหลือหลังโอน  ๕๐๖,๐80  บาท 
2)  โอนต้ังรายการใหม่  ประกอบด้วย 

2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  ๑  ชุด ๆ ละ  
๘,๐๐๐   บาท  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
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รวมขอโอนต้ังรายการใหม่  จ านวน  ๘,๐00  บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
ท้ังนี้    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ท่ีได้ส่งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  หากท่านใดมีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ตามท่ีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนอหรือไม่ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  และไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขออนุมัติโอนรองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี  นายก  
อบต.ตลาดโพธิ์  อภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  ของ
แผนงานบริหารทั่วไป  ก็ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์       ได้พิจารณา
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕   

ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง  อนุมัติ  ๙  เสียง ,  ไม่อนุมัติ-ไม่มี  และงดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เชิญอภิปรายได้ 
ท่ีประชุม (นายกฤษณะ  ชนะเพีย)  อภิปรายในระเบียบวาระนี้ จ านวน  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑.เปล่ียนช่ือจากนายกฤษณะ  ชนะเพีย  เป็น นายกัญจน์  ชนะเพีย กัญจน์ แปลว่าทอง ขอแจ้งให้

ทุกท่านได้รับทราบครับ 
ท่ีประชุม (นายสุเพียร  ประทุม)  อภิปรายในระเบียบวาระนี้ จ านวน  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑.อภิปรายเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน อยากให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกิจกรรม

ของกองทุนเดินหน้าไปได้อยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เข้ามาดูแลกองทุน
ให้เป็นกองทุนของพี่น้องชาวต าบลตลาดโพธิ์ทุกหมู่ต่อไป 

ท่ีประชุม (นายชัยชนะ  แกล้วกล้า)  อภิปรายในระเบียบวาระนี้ จ านวน  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑.อภิปรายเรื่องระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพิ่มเติม 
ท่ีประชุม (นายสุชาติ  บริวาล)  อภิปรายในระเบียบวาระนี้ จ านวน  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑.อภิปรายการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ว่ามีการเก็บเงินของสมาชิก การมอบเงิน

สวัสดิการให้กับสมาชิกตามข้อบังคับเหมือนเดิม ซึ่งก็อยากจะให้มีการปรับบ้าง เพื่อให้กองทุน
เดินหน้าไปได้  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา  14.00 น 
 
    (ลงช่ือ)          สุชาติ  บริวาล    ผู้บันทึกการประชุม 
                   (นายสุชาติ  บริวาล) 

 
    (ลงช่ือ)      กฤษณะ  ชนะเพีย  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 



๑๓ 
 

     
(ลงช่ือ)       สุกานดา  สังวาลรัมย์            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์) 
 
 
    (ลงช่ือ)       พิทักษ์  สะเมนรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์) 
 
 
    (ลงช่ือ)         อรุณ  จรภัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
             (นายอรุณ  จรภัย) 
 


