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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยสอง  คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.256๔ 

วันที่  21  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.256๔   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  เลิกประชุมเวลา    1๔.30   น. 

ผู้มาประชุม    ๑๓ คน 
ผู้ไม่มาประชุม        ๒ คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๐ คน  รวมผู้เข้าประชุมท้ังส้ิน    ๒๓       คน 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอินทนิล     ตุไธสง ประธานสภา อบต. - ลา 

๒. นางสุนัน          สังวารรัมย์ รองประธานสภา อบต. สุนัน         สังวารรัมย์  

๓. นายสุชาติ        บริวาล สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๑ สุชาติ        บริวาล  

๔. นางบุบผา        ตอลบรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๑ บุบผา        ตอลบรัมย์  

๕. นายสวาท        สนิทรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๒ สวาท        สนิทรัมย์  

๖. นายสุเพียร       ประทุม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๒ สุเพียร       ประทุม  

๗. นายบรรจง       ธรรมเกตุ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๓ บรรจง       ธรรมเกตุ  

๘. นายปฏิวัติ       สออนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๓ ปฏิวัติ        สออนรัมย์  

๙. นางล าไพ        ช่วงรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๔ ล าไพ        ช่วงรัมย์  

๑๐. - สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๔ - ลาออก 

๑๑. นายสุข           สะเริญรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๕ - ลา 

๑๒. นายกฤษณะ     ชนะเพีย สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๖ กฤษณะ    ชนะเพีย  

๑๓. นายอรุณ         จรภัย สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๗ อรุณ        จรภัย  

๑๔. นางสาวสุกานดา สังวาลรัมย์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สุกานดา    สังวาลรัมย์ ลาประชุม 

๑๕. นายสุข            บุญเสริม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๘ สุข          บุญเสริม  

๑๖. - สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี  ๙  ลาออก 

๑๗. - สมาชิกสภาอบต.    หมู่ท่ี  ๙  ลาออก 

1๘. นางล าพันธ์      ช่างค า เลขานุการสภา อบต. ล าพันธ์      ช่างค า  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 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 านักงานปลัด อบต. มัลลิกา        รักพร้า  

๕. นางมะลิวัลย์    คงปัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มะลิวัลย์       คงปัญญา  

๖. นายเกรียงกมล  บุราสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -  

๗. น.ส.อมิตดา     ปักกาเวสูง นักวิชาการศึกษาช านาญการ -  

๘. นายสมบัติ      แกล้วกล้า นายช่างโยธาช านาญงาน สมบัติ      แกล้วกล้า  

9. จ่าเอกปรีดี       ภักดีนอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน -  

10. นางสาวสุจิตตา  แซกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุจิตตา        แซกรัมย์  

11. นางรุ่งทิพย์      วิภาดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่งทิพย์        วิภาดา  

12. นายพิศาล       สรวนรัมย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ -  

13. นางประภัสสร   บุราสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร   บุราสิทธิ์  

14. นางสาวกาญจนา ก้อนค าใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา ก้อนค าใหญ่  

15. นายอานนท์      สังกะสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ -  

16. น.ส.รวงทอง      บรรจง พนักงานจ้างท่ัวไป -  

 
ผู้มาเข้าฟังการประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  (จ านวน   1๓  คน) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตลาดโพธิ์  นางล าพันธ์  ช่างค า  ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  นางสุนัน  สังวารรัมย์  เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยสอง  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  256๔  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       -  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒ค๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ท่ัวไปส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ประธานท่ีประชุม ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนนุ  เงินอุดหนุนท่ัวไป  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภทเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  

  ในการนี้  กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และด าเนินการ ดังนี้  

  ๑.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณกับจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ยืนยันข้อมูลจ านวน 
หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีถูกต้อง  และรายงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เพื่อ
รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  heathdla
๒๐๑๘@gmail.com ภายในวันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

  ๒.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ heathdla๒๐๑๘@gmail.com  ท้ังนี้สามารถดาวโหลดส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ตาม  QR-code  ท้ายหนังสือนี้ 

  -ค าส่ังอ าเภอล าปลายมาศ   ท่ี ๖๘๖/๒๕๖๔  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์  ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ได้อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.๒๕๔๘  ได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  อันเนื่องมาจากการแพระระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  เป็นการระบาดใหญ่จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องให้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อ
ควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมบุคคล  ซึ่งเดินทาง
มาจากพื้นท่ีเส่ียงต้องกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)  สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ าเภอล าปลาย
มาศ  จึงขอยกเลิกค าส่ังอ าเภอล าปลายมาศ  ท่ี  ๑๑๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์
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ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  อ าเภอล าปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  และแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID ๑๙) อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์  ให้เป็นปัจจุบัน  ดังนี้   

  ๑.คณะกรรมการท่ีปรึกษา   
   ๑)พระศรีปริยัติธาดา  (ทองสา  ฐานิสสโร)  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย  รองเจ้า

คณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ๒)นายโสภณ  ซารัมย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์  
   หน้าท่ี ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID ๒๐๑๙)  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  คณะกรรมการ
อ านวยการ จ านวน  ๑๙  คน  ๓.ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID ๒๐๑๙)  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ระดับต าบล ต าบล
ตลาดโพธิ์  ประกอบด้วย  

๑) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลตลาดโพธิ์     หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นท่ีต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๔) เกษตรต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๕) พัฒนากรต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๖) ครู กศน.ต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๗) จนท.ตร สภ.ทะเมนชัย(สายตรวจต าบลตลาดโพธิ์ ชุดปฏิบัติการ 
๘) ก านันต าบลตลาดโพธิ์    ชุดปฏิบัติการ 
๙) แพทย์ประจ าต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ 
๑๐) ผอ.รพ.สต.บ้านตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ/เลขานุการ 
๑๑) ประธาน อสม.ต าบลตลาดโพธิ์   ชุดปฏิบัติการ/ผช.เลขานุการ 

มีหน้าท่ี  -ประสานช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี  รับแจ้งและรายงานข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียงติดเช้ือและผู้ท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ  ประเทศกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีการระบาดต่อเนื่องและผู้
เดินทางเข้ามาในพื้นท่ีอ าเภอล าปลายมาศให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) อ าเภอล าปลายมาศทราบ –เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้ป่วย
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบายเป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหนะให้ด าเนินการแยกคัดตัวและสังเกต
อาการตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด –เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  อย่างต่อเนื่องหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคระบาดท่ีเกิดขึ้น  ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยเคร่งครัดสอบสวนโรคพร้อมรายงาน
การปฏิบัติและรายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙  
อ าเภอล าปลายมาศทราบ  โดยเคร่งครัด  -ภารกิจอื่นๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) อ าเภอล า
ปลายมาศ มอบหมาย   

๔.ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID ๒๐๑๙)  ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 ๔.๑ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 



๕ 
 

 ๔.๒ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน    ชุดปฏิบัติการ 
 ๔.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคน   ชุดปฏิบัติการ 
 ๔.๔ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกคน  ชุดปฏิบัติการ 
 ๔.๕ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ชุดปฏิบัติการ 
 ๔.๖ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการ/เลขานุการ 

     หน้าท่ี  
   ๑.คัดกรอง  เฝ้าระวังและรายงานข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงติดเช้ือ และผู้ท่ี
เดินทางกลับจากต่างประเทศ  ประเทศกลุ่มพื้นท่ีท่ีการระบาดต่อเนื่อง และผู้เดินทางเข้ามาใน
พื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID ๒๐๑๙)  ต าบลทราบ   
   ๒.เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเป็นผู้
สัมผัสหรือเป็นพาหนะให้ด าเนินการแยกคัดตัวและสังเกตอาการตามมาตรการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
   ๓.ให้ค าแนะน าช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี แก้ไขปรับปรุง
สุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะ  และสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
   ๔.ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  อย่าง
ต่อเนื่องหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคระบาดท่ีเกิดขึ้น  ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยเคร่งครัด  รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙)  ต าบลทราบ 

๕.ภารกิจอื่นๆ ตามท่ีประธานคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๒๙ (COVID ๒๐๑๙) อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  นายเกรียงศักดิ์   
สมจิต  นายอ าเภอล าปลายมาศ    
 

-ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เรื่อง    ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้มีมติในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256
๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 2563  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๔  
และสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.256๕  นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕3   แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ.๒๕๖๒  และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.256๔  เมื่อวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์  256๔  จึงก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.256๔  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.256๕  ดังนี้ 

1.  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.256๔ ระหว่างวนัท่ี  ๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  256๔ 
2.  สมัยท่ีสอง ประจ าปี  พ.ศ.256๔ ระหว่างวนัท่ี  7 – 21  พฤษภาคม  256๔ 
3.  สมัยท่ีสาม ประจ าปี  พ.ศ.256๔ ระหว่างวนัท่ี  14  -  28  สิงหาคม  256๔ 
4.  สมัยท่ีส่ี      ประจ าปี  พ.ศ.256๔ ระหว่างวนัท่ี  15  -  29  ธันวาคม  256๔ 



๖ 
 

5.  สมัยแรก     ประจ าปี  พ.ศ.256๕ ระหว่างวนัท่ี  9  -  23  กุมภาพันธ์  256๕ 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ   ณ   วันท่ี      ๒๒    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6
๔ ลงช่ือ นางสุนัน  สังวารรัมย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

 
ท่ีประชุม                รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
-  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ีแรก 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔  เม่ือวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  256๔ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ช้ีแจงรายงานการประชุม  และให้ท่ีประชุมตรวจ 
รายงานการประชุม   และขอมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นายกฤษณะ  ชนะเพีย)  ช้ีแจงรายงานการประชุมและขอให้ท่ีประชุมได้แก้ไข
รายงานการประชุมท่ีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน   ข้อ ๑ ระเบียบนี้
เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563” “งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับ
และรายจ่าย แก้ไขเป็นส าหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย รายละเอียดในหน้าอื่น ๆ  
ถือว่าครบถ้วนถูกต้อง 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์  ในฐานะปฏิบัติ
หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  ขออนุเคราะห์ช้ีแจง ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563” 
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย 
ถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นายสุชาติ  บริวาล) ช้ีแจงรายงานการประชุมและขอให้ท่ีประชุมได้แก้ไขรายงานการ
ประชุมท่ีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน อภิปรายเพิ่มเติมโครงการในร่าง
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี้  โครงการหลอดไฟส่องสว่าง  ๓ จุด  

     ๑)หน้าบ้านนางพิสมัย  ภูมิเขต   
     ๒) ยศ อภิรักษ์  ท่ีรัก   
     ๓) นายสมศักดิ์  สะอาดรัมย์ 
   แก้ไขเป็น  ๒) ผอ.สวัสด์ิ  ท่ีรัก   
     ๓) นายสมศักดิ์  สังรัมย์ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   

ในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย  ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ได้มีมติเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔  เมื่อวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์  256๔ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน  1๓  เสียง ,  ไม่รับรอง และงดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง   กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง   ที่เสนอใหม่ 

- การพิจารณาเพิ่มเติม แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 
2565) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕4๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ  ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ี
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น  ขอให้นายกฯช้ีแจงการขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  ต่อท่ีประชุมได้ทราบต่อไป 

นายศุภสันต์  ราชศรีลา   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ ได้เสนอร่างขอ
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.256๔    โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕6๔  ท่ีได้ส่งให้สมาชิก  ทุกท่าน
ได้พิจารณาไว้แล้ว หากมีสมาชิกฯท่านใดสงสัยขอให้ซักถาม   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) ตามท่ี นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัดองค์การบริการ
ส่วนต าบล  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนอหรือไม่ 

นายณรงค์เดช  ปองวัฒนกุล  ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ ได้อภิปรายช้ีแจงเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.256๔  ซึ่งหาก
ได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  ก็จะด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.
2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.256๔  นี้ได้  โดยเป็นการรวมโครงการในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ (ฉบับปัจจุบัน) พ.ศ.2561 – 2565 กับฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.
256๔  เข้าด้วยกัน  ท าให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)
มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น  



๘ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.256๔  ตามท่ี นายศุภสันต์  ราชศรีลา  
รองปลัด  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตลาดโพธิ์  ได้มีมติเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.256๔  ตามท่ี นายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด 
รักษาราชการแทน    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เสนอมา 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  (พ.ศ.2561 – 2565)  
(ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕6๔  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  1๓  เสียง ,  ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง –ไม่มี 

ประธานสภา ฯ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  30  จึงให้พักการประชุมสภาไว้
ช่ัวคราว  เป็นเวลา  30  นาที  และสมาชิกได้พักรับประทานอาหารกลางวัน  และเริ่มประชุมอีก
ครั้งเวลา  12.30 น. 

ท่ีประชุม  พักการประชุมช่ัวคราว  เวลา  ๑๒.0๐ – 12.30 น. เป็นเวลา  30  นาที 
ท่ีประชุมเริ่มประชุมต่อ เวลา 12.3๐ น. 
ท่ีประชุม เมื่อถึงเวลา  12.30  น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้เชิญสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์เข้าห้องประชุม  และเชิญนางสุนัน  สังวารรัมย์  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ตามระเบียบวาระต่อไป  
ดังนี ้

นายณรงค์เดช  ปองวัฒนกุล  เลขานุการสภาฯ   ได้รายงานองค์ประชุมในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
ท้ังหมด  1๓  คน  ครบทุกคน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง   ที่เสนอใหม่ (ต่อ) 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔   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  ขอให้นายศุภสันต์  ราชศรี
ลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ช้ีแจงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

นายศุภสันต์ ราชศรีลา  รองปลัด อบต.ตลาดโพธิ์  รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์   เสนอขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

รายการที่ ๑  
1)  โอนลด  ประกอบด้วย 



๙ 
 

รวมขอโอนต้ังรายการใหม่  จ านวน  5,๐00  บาท (ห้าพันบาท) 
ท้ังนี้    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔    โอนลด 
รายการ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  เงินเดือนฝ่าย

การเมือง เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ ๓๑๔,๐๘๐ บาท ขอโอน ๕,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๓๐๙,๐๘๐ บาท  

 2)  โอนต้ังรายการใหม่  ประกอบด้วย 
 โอนเพิ่ม/ต้ังใหม่ 
รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก  งบประมาณ – ขอโอนเพิ่ม /
ต้ังใหม่  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท 

รายการที่ ๒ 
1)  โอนลด  ประกอบด้วย 
รวมขอโอนต้ังรายการใหม่  จ านวน  5,๐00  บาท (ห้าพันบาท) 
ท้ังนี้    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔    โอนลด 
รายการ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ ๓๐๙,๐๘๐ บาท ขอโอน ๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือ 
๓๐๔,๐๘๐ บาท  

2)  โอนต้ังรายการใหม่  ประกอบด้วย 
 โอนเพิ่ม/ต้ังใหม่ 
รายการ แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่    รายการ  เครื่องบันทึกภาพ ขนาด ๘ ช่อบันทึก 
งบประมาณ – ขอโอนเพิ่ม /ต้ังใหม่  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท 

 
ท้ังนี้    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ท่ีได้ส่งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  หากท่านใดมีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63๔  ตามท่ีนายศุภสันต์  ราชศรีลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้
เสนอหรือไม่  เมื่อไม่มี       ก็ขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้พิจารณา
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  ตามท่ีนายศุภสันต์  ราช
ศรีลา  รองปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นผู้เสนอดังกล่าว 

ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔  หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง  อนุมัติเป็นเอกฉันท์  1๓  เสียง ,  ไมอ่นุมัติและงดออกเสียง -ไม่มี 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ือง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม(นายสุชาติ   บริวาล)  อภิปรายวาระนี้  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

1) บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ในช่วงนี้ และการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙  ของสมาชิกว่าได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

2) ขอช่ืนชมการท าโครงการร่องระบายน้ าธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดของหมู่ท่ี ๑ บ้านตลาดโพธิ์ มี
คุณภาพ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี  

นายศุภสันต์  ราชศรีลา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ 
กรณีเรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนนั้น ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานไปยังอ าเภอขอฉีด

พร้อมทีมงานด่านหน้า ซึ่งอ าเภอก็แจ้งให้รอ  ผมก็จะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้และให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะ สมาชิกทุกคนก็ เป็นคณะกรรมการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน มี
บทบาทควบคุม  คัดกรอง  ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
ด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นในเรื่องของการประสานงานการฉีดวัดซีน  ผมก็จะได้ติดตามอย่างเร่งด่วน
ต่อไป 

ท่ีประชุม(นายอรุณ  จรภัย)  อภิปรายวาระนี้    เรื่อง ๒ ดังนี้ 
1)  อภิปรายเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาการช่วยเหลือวาตภัยในพื้นในต าบลตลาดโพธิ์  เช่น  กรณี

ของนางเหลือง    หมู่ท่ี  ๑ บ้านตลาดโพธิ์  อ.ล าปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 
2) เรื่องของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   

นายศุภสันต์  ราชศรีลา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ 
ในเรื่องการช่วยเหลือวาตภัยในพื้นท่ี กระผมก็ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก  ซึ่งถ้าเกิดภัย

แล้วก็จะมอบหมายให้ทีมป้องกันฯ กองช่าง ออกส ารวจในวันถัดมาจากวันท่ีเกิดเหตุ  หลังจากนั้นก็
ให้งานป้องกันตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้น า รวบรวมเอกสารโดยเร็วแล้วส่งข้อมูลให้กับกองช่าง
ให้ประมาณ  แล้วก็น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  งานป้องกันเป็น
เลขานุการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือโดยเร็วตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสมบัติ  แกล้วกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ตลาดโพธิ์  
ช้ีแจงเรื่องขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีเหตุวาตภัยในพื้นท่ี  ต้องให้งานป้องกันท าบันทึกให้

ผู้บริหารส่ังการ แล้วจึงจะประมาณการตามความเป็นจริงตามหลักการงานช่าง แล้วบันทึกเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 

ท่ีประชุม(นายสุเพียร ประทุม)  อภิปรายวาระนี้    เรื่อง ๒ ดังนี้ 
๑.ความจ าเป็นในเรื่องการจัดซื้อรถฉุกเฉินประจ าปีต าบลตลาดโพธิ์  ซึ่งในขณะนี้ไม่รถ

บริการประชาชนกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ ต้องขอรถจากพื้นท่ีข้างเคียง 
นายศุภสันต์  ราชศรีลา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตลาดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ตลาดโพธิ์ 

ในเรื่องของการจัดท างบประมาณนั้นก็มีวิธีการตามระเบียบ  แต่ผมเองมองว่าเป็นเรื่อง
นโยบายของผู้บริหาร  การบริหารจัดการเรื่อง งานบุคคลท่ีจะมีประจ ารถเพื่อเข้าเวรท้ังกลางวัน  
กลางคืน  การขออนุญาตกรมการแพทย์ฉุกเฉิน  การขอใช้ไฟฟ้ากระพริบสีน้ าเงิน -แดง ให้ถูก
ระเบียบ  ซึ่งถ้าเป็นมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นท่ีก็จะน าเข้าท่ีประชุมในคราวต่อไป 



๑๑ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนางล าไพ  ช่วงรัมย์ ท่ีได้อนุเคราะห์รถแทรคเตอร์มาปรับเกรดพื้นท่ีให้ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ของ.เราได้มีความสะอาด สวยงาม  และขอบคุณท่ีได้มอบหน้ากาก
อนามัยมอบให้กับสมาชิกทุกท่าน 

 มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นนี้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดการประชุม  เวลา  13.30 น 
 
    (ลงช่ือ)  ล าพันธ์  ช่างค า  ผู้บันทึกการประชุม 
                      (นางล าพันธ์  ช่างค า) 
 
    (ลงช่ือ)         กฤษณะ  ชนะเพีย      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายกฤษณะ  ชนะเพีย) 
 
    (ลงช่ือ)           ล าไพ   ช่วงรัมย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางล าไพ   ช่วงรัมย์) 
 
    (ลงช่ือ)                อรุณ  จรภัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอรุณ  จรภัย)ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบสาแรก  
ครั้งท่ี  3  เมื่อวัน   กุนธ์  253 ในประชุมสภาสมัญ สมัยสอง ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 
    (ลงช่ือ)     สุนัน  สังวารรัมย์  รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ   
               (นางสุนัน สังวารรัมย์) ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ 
 


