
(สําเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์

สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 1  คร้ังที่ ๑/๒๕๖3 
วันที่ 14  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เวลา  ๑๓.0๐  น.เปนตนไป 
ณ  หองประชุมผาประตูเมือง  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์

………………………………………….. 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายกุญชาญ   สุทธิกัญจน ประธานสภาฯ กุญชาญ    สุทธิกัญจน  
๒. นายสมัย    วังคีร ี รองประธานสภาฯ สมัย    วังคีรี  
3. นางเกลานภา  นิระติใส เลขานุการสภาฯ เกลานภา นิระติใส  
4. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ ไมเขารวมประชุม ลา 
5. นางอําไพ   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ อําไพ    จันทูล  
6. นางไพบูรณ   ยศปญญา สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๒ ไพบูรณ    ยศปญญา  
7. นายกิตติธัช    จําปาสา สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๓ กิตติธัช    จําปาสา  
8. นางสาววันเพ็ญ    มาฉิม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๓ วันเพ็ญ  มาฉิม  
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๔ บวรนันท  ทองพนา  

10. นางสาวบุญเลิศ    ทองกวด สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  ๕ บุญเลิศ      ทองกวด  
๑1. นางบุญมี  โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๕ บุญมี  โสภาศร ี  
๑2. นายสําเนียง    บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สําเนียง  บุญศรีมาส  
๑3. นายสุละชัย    ดวงตานนท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สุละชัย    ดวงตานนท  
๑4. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๘ ไมเขารวมประชุม ลา 
๑5. นายบุญเพ็ง     นาร ี สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  ๙ บุญเพ็ง   นารี  
๑6. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  ๙ คําแปง  จําปาแกว  
๑7. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๐ กฤตภาส    บัวขัน  
๑8. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๐ ไมเขารวมประชุม ลา 
19. นางบังอร    เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๑ บังอร    เชื้อบุญมี  
20. นางทองหนวง  แกวจันด ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ทองหนวง แกวจันดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒1. นายบุญญฤทธิ์ ... 
 
 



-๒- 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๒1. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ บุญญฤทธิ์     โสภาศร ี  
22. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ศรีจันทร    สุทธ ิ  
๒3. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒4. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ    แกวเขม  

ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  1 ลา  
2. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๘ ลา  
3. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๐ ลา  

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา  พรมรักษา  
๒. นายวสันต   จันทรบอโพธิ ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ วสันต  จันทรบอโพธิ ์  
๓. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
๔. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา   ผิวฟก  
6. นางศรัญญา จันบาง นวก.จัดเก็บรายได ชก. ศรัญญา จันบาง  
7. นางสาวณภัทรพร  คําลา นักวิเคราะหนโยบายฯ ณภัทรพร  คําลา  
8 นางสาวสุริสา กองเงิน จพง.การเงิน ฯ สุริสา กองเงิน  
9. นายยรรยงค   โพธิบ์ุญมา นักพัฒนาชุมชนฯ ยรรยงค   โพธิ์บุญมา  

10. นายสตาร แกวปองปก นักจัดการงานท่ัวไป สตาร แกวปองปก  
     

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา  นิระติใส 
    (นางเกลานภา  นิระติใส) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.00 น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายกุญชาญ     สุทธิกัญจน   ตําแหนง  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  และเขาสูระเบียบวาระการ 
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3  
                     มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
     1.1  แนะนําตัวขาราชการโอนยายมาใหม  คือนายสุทธี  ราชวงศศึก  ตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  โอนยายจากองคการบริหารสวนตําบลวังไทร  อําเภอคลองขลุง  
จังหวัดกําแพงเพชร  โอนยายมาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  ตั้งแตวันท่ี  11  กุมภาพันธ  
2563     

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1   
    เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  ๒๕62 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12 ธันวาคม  ๒๕62  ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

เลขานุการสภา ฯ  เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน     
  ดิฉันขออนุญาตชี้แจง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา ก็คือทางเจาหนาท่ีไดจัดสง
  สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญ ประจําป 2562 สมัยท่ี 2     
  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  ๒๕62 ใหกับทุกทานแลว มีท้ังหมดจํานวน  9 หนา  แยกเปน
  บัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม   จํานวน  ๒  หนา และเนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมา
  ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด 7 หนา  จะมีสมาชิกทานใดจะแกไข
  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบ/ถือปฏิบัต ิ
3.1  เรื่อง  รายงานรายรับ – รายจาย  สถานการณคลังและผลการดําเนินงานของ    
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ท่ีผานมา   

ประธานสภาฯ ตอไป 3.1 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจาย สถานการณคลัง และผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด  
ตอท่ีประชุม 

นางสุพาพรรณ มีสุข       เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์  ณ วันท่ี  13 กุมภาพันธ  ๒๕๖3   โดยมี

รายละเอียดดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ไวจํานวน 42,000,000  บาท  ณ  ปจจุบัน (ณ 13 ก.พ. 2563) มีเงินรายไดเขามา 
จํานวน  17,960,919.14 บาท  ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 24,039,080.86 บาท คิดเปนรอย
ละท่ีเขามา  4 เดือน คิดเปน 42.76 เปอรเซ็นต และคิดเปนรายจายจริง  

/จํานวน... 
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                      จํานวน 11,045,730.77 บาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน  30,954,269.23 บาท  คิดเปน
รอยละท่ีตั้งไว 26.30 เปอรเซ็นต และปจจุบันมีรายรับ สูงกวารายจาย จํานวน 6,915,188.37  
บาท สวนรายจายหักกอหนี้ผูกพันนั้นคิดเปนจํานวน 2,003,233.38 บาท และงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณจายไดจรงิ จํานวน 4,911,954.99 บาท  ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เปนจํานวน 24,242,358.22 บาท ยอดเงินสํารองเงินสะสม 
ณ วันท่ี    13 กุมภาพันธ 2563 คิดเปนจํานวน 18,752,173.92 บาท และองคการบริหารสวน
ตําบลบอโพธิ์มีรายงานรับ – จายเงิน  ปงบประมาณ 2563 ประจํากุมภาพันธ 2563  รายละเอียด
ตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจาย ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 

     

3.2  เรื่อง  โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท. 

ประธานสภาฯ ตอไป 3.2 เรื่อง แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท.  ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง 
ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นางสุพาพรรณ มีสุข       เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีโรงเรือน นั้น ไดถูกยกเลิก

ไปโดยอัตโนมัติ แตภาษีปายยังดําเนินการจัดเก็บอยู แตขณะนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเปนการ
จัดเก็บภาษีแบบใหม ซ่ึงอยูระหวางการสํารวจ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางนั้นมีผลบังคับใช ตั้งแต      
13 มีนาคม 2562 ซ่ึงทําใหภาษีบํารุงทองท่ีและโรงเรือนถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงถาบุคคลใดท่ี
คางชําระภาษีบํารุงทองท่ีและโรงเรือน ยังสามารถชําระคาภาษีไดอยู แตเนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลบอโพธิ์ ไดสํารวจภาษีดังกลาวแลว ไมมีบุคคลใดคางชําระคาภาษี และแจงผูเขาประชุมทุกทานดู
เอกสารหนาสุดทาย ตามเอกสารท่ีกองคลังไดแจกใหกับผูเขาประชุมทุกทานไป ซ่ึงเดิมนั้นภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรางตองจัดเก็บภายในเดือนมกราคม 2563 แตไดมีการขยายระยะเวลาตามกฎหมายเปน
เดือน มีนาคม 2563 เหตุผลเพราะความยุงยากของกฎหมายภาษีขางตนคอนขางยุงยาก พ้ืนท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับท่ีดิน และองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไดดําเนินการจัดจางบริษัทในการสํารวจ
พ้ืนท่ี เพ่ือประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพราะองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไมมีเครื่องมือ 
และอุปกรณในการสํารวจ โดยทางบริษัทท่ีจัดจางนั้นมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย และภายหลัง
จากเดือนมีนาคม องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูเสียภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสรางใหกับผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ไดทราบ เพ่ือจะไดใหราษฎรแตละหมูบานไดตรวจสอบความ
ถูกตอง  รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจาย ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
 

3.3  เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม  2019 

ประธานสภาฯ ตอไป 3.3 เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา       
สายพันธใหม 2019  ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

เลขานุการสภา ฯ  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
อําเภอนครไทยแจงวา  สถานการณปจจุบันไดเกิดโรคปอดอักเสบซ่ึงเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
                                                                                         /สายพันธใหม... 



5 
 

สายพันธุใหม  2019  ในประเทศจีนและแพรขยายเขาสูประเทศไทยโดยเด็กจะเปนผูรับเชื้อ
ไดงาย  เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  2019  กระทรวง
สาธารณสุขแจงเตือนผานสื่อใหเฝาระวังและติดตามการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   
โดยมีวิธีปองกันดังนี้ 

1.  ดื่มน้ําอุนเม่ือรูสึกกระหายน้ํา  (เด็ก  30 – 50  ซีซี  ผูใหญ  50 – 80  ซีซี) 
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูปวย  ไมอยูใกลชิดผูปวยท่ีไอหรือจาม 
3. หลีกเลี่ยงการอยูในสถานท่ีแออัด 
4. สวมใสหนากากอนามัยเม่ืออยูในท่ีชุมชน 
5. ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน  เชน ผาเช็ดหนา  แกวน้ํา  ผาเช็ดตัว ฯลฯ 
6. หลีกเลี่ยงการเขาไปในตลาดคาสัตว  และไมสัมผัสหรืออยูใกลกับสัตวโดยเฉพาะ

อยางยิ่งสัตวท่ีปวยหรือตาย 
7. หม่ันลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ําและสบู  หรือแอลกฮอล  เจลลางมือ 
8. หามรับประทานของดิบ  รับประทานอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย  มีสายอาหาร

ครบถวน 
9. นอนพักผอนใหเพียงพอ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
3.4  เรื่อง  การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาหาภัยแลงป  2562 – 2563 

ประธานสภาฯ           ตอไป 3.4 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 – 2563   
                                         ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เลขานุการสภา ฯ            เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน  

อําเภอนครไทยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
อําเภอนครไทย  ป  2562 – 2563  ข้ึน  ณ ฝายความม่ันคง  ท่ีทําการปกครอง
อําเภอนครไทย  เพ่ือเปนศูนยกลางในการบูรณาการและประสานการปฎิบัติ  และ
เพ่ือใหการเตรียมความพรอมในการบรรเทาปญหาและการใหความชวยเหลือราษฎร
ผูประสบภัยแลงเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ติดตามสภาพอากาศ  สภาพน้ําทา  และระดับน้ําในแหลงน้ําเก็บน้ําขนาดตาง ๆ  
ในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด  เพ่ือวิเคราะห  และประเมินสถานการณน้ําตนทุน  และความ
ตองการใชน้ําในดานตาง ๆ โดยหากมีแนวโนมเกิดการขาดแคลนน้ําในกรณีตาง ๆ ท้ัง
น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  การรักษาระบบนิเวศน  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม   
ใหเรงเสนอผูมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการหนวยงานเขาดําเนินการแกไขปญหา
ทันที 
2.  ประสานสวนราชการ  หนวยทหาร  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
จัดเตรียมกําลังคน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักรกลดานสาธารณภัยใหมีความพรอม 
ปฎิบัติงานตลอด  24  ชั่วโมง  พรอมท้ังประสานความรวมมือกับภาคเอกชน  
องคกรสาธารณกุศลท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใช       
ในการบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนจากภัยแลง 
 

/3.ประชาสัมพันธ... 



6 
 

3. ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับประชาชน  โดยผานกํานัน  ผูใหญ  แจง 
ขาวสารจากทางราชการแกประชาชนทราบ  โดยใชหอกระจายขาว  เสียงตามสาย 
ฯลฯ  ในการเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง  และรณรงคสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการประหยัดน้ํา  เชน  การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา  การใชน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค  และการเกษตรอยางประหยัดถูกวิธีถูกสุขลักษณะ  หรือเปดเวทีเพ่ือ
พูดคุยทําความเขาใจหาวิธีแกไขปญหารวมกัน  และอาจตั้งผูแทนหมูบาน/ชุมชน  
เพ่ือรวมเปนกรรมการบริหารจัดการน้ํา  ตลอดจนแนะนําชองทางการขอรับความ
ชวยเหลือจากทางราชการและเครือขาย  พรอมท้ังเนนย้ําใหประชาชนติดตามขอมูล
ขาวสารจากทางราชการอยางตอเนื่อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.5 เรื่อง การปองกันไฟปาและแกไขปญหาหมอกควัน 
ประธานสภาฯ           ตอไป 3.5 เรื่อง การปองกันไฟปาและแกไขปญหาหมอกควัน ขอเชิญเลขาสภาฯ  
                                         ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เลขานุการสภา ฯ            เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน  

อําเภอนครไทย  แจงวาในชวงฤดูแลงของทุกประหวางเดือนธันวาคม – เดือน
พฤษภาคม  พ้ืนท่ีเกือบทุกภาคของประเทศไทยมักจะประสบกับปญหาไฟปาซ่ึงเปน
สาเหตุท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาวิกฤติมลพิษหมอกควันสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  และเพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในชวงฤดูแลงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อําเภอนครไทยจึงไดจัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  ป  2562 – 
2563  ข้ึน  ณ  ฝายความม่ันคง  ท่ีทําการปกครองอําเภอนครไทย  และแจงให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน  ควบคุมการเผาทุกชนิด  ท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์  
พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา  พ้ืนท่ีสาธารณะ  พ้ืนท่ีสองขางทาง  พ้ืนท่ีชุมชน  รวมท้ังการ
เผาขยะ  ก่ิงไมใบไมตามบานเรือนและการควบคุมไฟปา  โดยถือเปนภารกิจสําคัญ
และเรงดวน  และประชาสัมพันธใหกํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชนประชาสัมพันธให
ประชาชนเผาโดยมีการควบคุม  กําจัด  ขยะจากบานเรือนโดยการคัดแยกขยะหรือ
ทําปุยหมักแทนการเผา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
3.6  เรื่อง  การฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลบอโพธิ์  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ประธานสภาฯ           ตอไป 3.6 เรื่อง การฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการบริหาร 
                                         สวนตําบลบอโพธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด ชี้แจง 
                                         รายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

/นางฉันทนา... 
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นางฉันทนา  ผิวฟก  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน  
หัวหนาสํานักปลัด                     โครงการการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน  ซ่ึงเปนโครงการพระราชดําริท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา          
                                          โปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือเปนการรวบรวมความ  
                                          สมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือพัฒนา 
    ชุมชนตาง ๆ  ใหมีความเจริญ  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางถาวร  จิตอาสา 
    ภัยพิบัติ  เปนกิจกรรมอาสาพระราชทาน  มีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาตรวจ   

และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ  ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ  และท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยรวมและการเขาชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากภัย  พิบัติดังกลาว เชน  อุทกภัย  วาตภัย   
อัคคีภัย  ลุลวงตามแนวพระราชดําริ   โดยใหมีการฝกอบรม  จํานวน  3  วัน      
โดยหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   ประกอบดวย  14  วชิา  รวมท้ังหมด  
27  ชั่วโมง  แบงเปน  การบรรยาย  8  วชิา   ระยะเวลา  12  ชัว่โมง  และการฝก
ปฏบิัติจํานวน  6  วิชา  ระยะเวลา  15  ชั่วโมง  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฏาคม 2563  
โดยเรื่องเดิมนั้น โครงการฯ นี้ตองทําแผนฯ และขอนุมัติงบประมาณจากสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เพ่ือดําเนินการในการจัดทําโครงการดังกลาวฯ แตเม่ือวันท่ี 
6 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผานมา มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ใหสามารถ
ดําเนินการใชจายเงินสะสมขององคการปกครองสวนทองถ่ินไดเลย โดยไมตองขอ
อนุมัติงบประมาณจากสภาฯ โดยองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ จะดําเนินการให
แลวเสร็จนั้นจะใชงบประมาณรายจายเปนเงินจํานวน 100,000.- บาท จึงขอแจงให
ท่ีประชุมไดทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
3.7   เรื่อง  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  ประจําป  2563  (ครั้งท่ี  2)  

ประธานสภาฯ           ตอไป 3.7 เรื่อง โครงการคลินิกเคลื่อนท่ี ประจาํป 2563 ขอเชิญเลขาสภาฯ  
                                         ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เลขานุการสภา ฯ             เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน  
    “คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี” ในวันอังคารท่ี  25  กุมภาพันธ  2563  ณ  องคการ 

  บริหารสวนตําบลบอโพธิ์  โดยมีเปาหมาย  จํานวนเกษตรกรจากตําบลบอโพธิ์   
  จํานวน  13  หมูบาน ๆ ละ  15  คน  มีวัตถุประสงค  เพ่ือใหเกษตรในพ้ืนท่ีหางไกล   
  สามารถเขาถึงการบริการทางวิชาการ  และไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตร 
  อยางครบวงจรในคราวเดียวกัน  และเพ่ือบรูณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  วิชาการ  หนวยงานสงเสริมและศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา   
  (ศพก.)  ในการใหบริการและแกไขปญหาทางการเกษตรรวมกัน   โดยมีหนวยบริการ 
  ท้ังหมด  24  หนวยงาน  ดังนี้     

1. เกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก    
2.  สหกรณจังหวัดพิษณุโลก 
 

/3.สํานักงาน 
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3.  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก   
4.  สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 
5.  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 พิษณุโลก  (ถายทอด+ควบคุม+พรบ) 
6.  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 พิษณุโลก  (กลุมวิชาการ) 
7.  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก 
8.  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตท่ี 2  พิษณุโลก 
9.  ประมงจังหวัดพิษณุโลก 
10.  ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
11.  ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
12.  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก 
13.  ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก 
14.  ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6  จังหวัดพิษณุโลก 
15.  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดานการอารักขาพืช  จ.พิษณุโลก 
16.  การยางแหงประเทศไทย  พิษณุโลก 
17.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
18.  ธกส.  จังหวัดพิษณุโลก 
19.  ม.เทคโนโลยีราชมงคล ฯ พิษณุโลก 
20.  สภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
21.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
22.  ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
23.  สํานักงานองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 
24.  ศูนยหมอนไหม  จังหวัดแพร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ   
3.8  เรื่อง  การจัดโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอนครไทยสัมพันธ 
“หนองเฒาเกมส” ครั้งท่ี  14  ระหวางวันท่ี  19 – 20  กุมภาพันธ  2563   
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบานหนองกะทาว 

ประธานสภาฯ           ตอไป 3.8 เรื่อง การจัดโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินอําเภอนคไทยสัมพันธ     
                                         ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เลขานุการสภา ฯ             เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
    ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง ประเภทกีฬาตางๆ ท่ีจะดําเนินการแขงขันนั้น ดังนี้ 
    การแขงขันกีฬามีประเภทกีฬาสากล   

1. ฟุตบอลชาย   
2.  วอลเลยบอล   

3.  เซปกตะกรอชาย 
4.  เปตอง ผูบริหาร 
5.  เปตองทีมชาย 

6.  เปตองทีมหญิง 

/ประเภทกีฬา... 
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ประเภทกีฬาพ้ืนบาน 
1. วิ่งกระสอบทีมผสม   2.  วิ่งตัวหนอนทีมผสม 
3.  วิ่งกรอกน้ําใสขวดทีมผสม  4.  วิ่งปลอกขาวโพดทีมผสม 
5.  ยิงหนังสติ๊กทีมผสม   6.  ปาลูกโปง  (ทีมหญิง 10 คน) 
7.  ปาลูกโปง  (ทีมชาย 10 คน)  8.  วิ่งทับลูกโปงทีมผสม 
9.  โยนสับประรดทีมผสม   10  รอดหวงฮูลาฮูปทีมผสม 
11.  วิ่งตีลอทีมผสม   12.  วิ่งแตงตัวทีมผสม 
เริ่มขบวน  วันพุธ  ท่ี  19 กุมภาพันธ  2563     
เวลา  07.30  เคลื่อนขบวนแตละ  อปท. จากถนนเสนหนองกะทาว – ภูหินรอง
กลา  (สายหลัง)  ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนบานหนองกะทาว  เนนย้ําใหทุกทานตรง
ตอเวลา  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  รับทราบ      
3.9 เรื่อง  การแกไข/เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
(ครั้งท่ี  1)  พ.ศ.  2563 

ประธานสภาฯ           ตอไป 3.9 เรื่อง การแกไข/เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)    
                                         ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นางสาวณภัทรพร  คําลา  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ     ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขเพ่ิมเติม                      
                                          (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563 โดยมี 2 โครงการ คือ  
    1.โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล 
                                          บอโพธิ์ เพ่ือสงเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแก องคการบริหารสวนตําบล 
                                          ใหมีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทา 
                                          สาธารณภัย ซ่ึงเปนนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลโดยองคการบริหารสวนตําบลตอง 
                                          ดําเนินการจัดทําแผนฯ และขออนุมัติงบประมาณจากสภาฯ แตสืบเนื่องจากวันท่ี        
                                          6 กุมภาพันธ 2563 นัน้ ไดมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
                                          เบิกจายงบประมาณนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชจายเงินสะสมของ       
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเลย โดยไมตองขออนุมัติงบประมาณจากสภาฯ  
                                          โดยสวนขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ จะดําเนินการโครงการฝกอบรมชุด 
                                          ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยตั้ง 
                                          งบประมาณไว 100,000.- บาท 
                                          2.เงินอุดหนุนโครงการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในการผาตัดและ 
                                          การทําหมัน เพ่ือลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด โดยหนวยงานปศุสัตว 
                                          อําเภอไดขอรับเงินอุดหนุนเวชภัณฑจากองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์เปนจํานวน 
                                          เงิน 8,080.- บาท 
    โดยองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์จะดําเนินการเพ่ิมโครงการฯท้ัง 2 โครงการ          
                                         บรรจไุวในแผนเบื่องตนกอน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม  รับทราบ     

    /ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง   เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  2563 

ประธานสภาฯ          ตอไป 4.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสมัยประจําป  
                                      2563 ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เลขานุการสภา ฯ             เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
ขอ  ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกขอปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาบังคับใช
โดยอนุโลม 
ขอ  ๑๑ (๓)  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมี
กําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดก่ีวัน 
ประกอบกับตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  
 15  พฤศจิกายน  2562   ไดเห็นชอบใหกําหนดการประชุมสภาสามัญประจําป  ๒๕๖3  
สมัยแรกไวในระหวางวันท่ี  ๖– ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖3   จึงขอเสนอหารือท่ีประชุมวาในป  
๒๕๖3  เราจะกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 วาก่ีสมัยและจะกําหนดไว
เม่ือใด ขอใหท่ีประชุมไดเสนอ 

นายกฤตภาส  บัวขัน        เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิก อบต. ม.10      กระผมขอเสนอใหมีการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  จํานวน  ๔  สมัย ๆ ละ   
                             ๑๕  วัน  ดังนี้ สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๖–๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖3 ท่ีเรากําลังประชุมกันอยูนี้ 
                             สมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี  ๖–๒๐ เมษายน ๒๕๖3 สมัยท่ี ๓  ระหวางวันท่ี  ๖– ๒๐ สิงหาคม 
                             ๒๕๖3  สมัยท่ี ๔  ระหวางวันท่ี  1– 15  พฤศจิกายน   ๒๕๖3 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใดมีความเห็นท่ีจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม        เห็นชอบใหกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 จํานวน  ๔  สมัยดวย   
                            คะแนนเสียงเปนเอกฉันท  ดังนี้ 

 
   การกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 จํานวน  ๔  สมัย  

- สมัยท่ี  ๑  ระหวางวันท่ี  ๖ - ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖3   (จาํนวน  ๑๕  วัน)  
- สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๖ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖3     (จาํนวน  ๑๕  วัน) 
- สมัยท่ี  ๓  ระหวางวันท่ี  ๖ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖3     (จาํนวน  ๑๕  วัน) 
- สมัยท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี  1 – 15  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 (จํานวน  ๑๕  วัน) 

ประธานสภาฯ เม่ือไดกําหนดสมัยประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ควรกําหนดสมัยแรกของปถัดไป  
                               ไวดวยเลย  
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมขอเสนอ 
สมาชิก อบต.ม. 10 วันท่ี 6-20 กุมภาพันธ 2564   
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท  เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปถัดไป ดวยคะแนนเสียง           
   จํานวน 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

 
4.2  เรื่อง ขอความเห็นชอบแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  
รายการ คาจัดซ้ือตูเก็บแฟม แบบ 40 ชอง 

ประธานสภาฯ           ตอไป 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงานรายการ คา
จัดซ้ือตูเก็บแฟม แบบ 40 ชอง  ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียดตอ
ท่ีประชุม 

นางสาวณภัทรพร  คําลา  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ     ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง ขอความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงานรายการ  
                               คาจัดซ้ือตูเก็บแฟม แบบ 40 ชอง สืบเนื่องจากกองการศึกษาฯ ไดตั้งงบประมาณจัดซ้ือ  
                               ครภุัณฑสํานักงาน จากขอความเดิมคือ “เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเก็บแฟมแบบ 40 ชอง แบบมี  
                               มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง จํานวน 1 หลัง ในราคาหลังละไมเกิน 5,000 บาท”   
                               แกไขขอความใหมเปน “เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บแฟม แบบ 40 ชอง จํานวน 1 หลัง  
                               ในราคาหลังละไมเกิน 5,000 บาท” จึงขอใหสภาฯ พิจารณาเห็นชอบในการแกไขคําชี้แจง 
                               งบประมาณรายจายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกทานใดมีความเห็นท่ีจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม        เห็นชอบการแกไข เปล่ียนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
                              พ.ศ.  2563  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน รายการ คาจัดซ้ือตูเก็บแฟม  
                              แบบ 40 ชอง คะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืน ฯ   (ถามี) 
ประธานสภาฯ            ตอไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะแจงใหท่ีระชุมทราบ  ขอเชิญครับ 
นางสาวณภัทรพร  คําลา  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ     ดิฉันขอแจงเรื่อง ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 สํานักปลัด จะออก  
                                          ประชาคมเพ่ือทบทวนแผน 5 ป โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน 
                                          กรกฎาคม 2563 เพ่ือจะนํามาประกอบกับขอบัญญัติงบประมาณป พ.ศ.2564  
                                          จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสําเนียง  บุญศรีมาส  แจงขอเชิญทุกทานเขารวมงาน “บุญขาวเปลือก” ณ วัดนาตาดี ตําบลบอโพธิ์  
สมาชิก อบต.ม.10                   อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี 21 – 22 กุมภาพันธ  2563 จึงแจงให 
                                          ท่ีประชุมไดทราบและประชาสัมพันธ ตอไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องจะแจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๕ น.  
   

      (ลงชื่อ)   เกลานภา นิระติใส   ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นางเกลานภา นิระติใส) 
                             ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ตรวจสอบแลว    ()  ถูกตอง 
     (     )  ไมถูกตอง ควรแกไข ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

                                             (ลงชื่อ)       กิตติธัช  จําปาสา     ประธานกรรมการ 
                                                       (นายกิตติธัช      จําปาสา) 
 
  (ลงชื่อ) กัญญาณี  เขียนงาม     กรรมการ         (ลงชื่อ)   แดง ทิพโสต       กรรมการ 
                             (นางกัญญาณี  เขียนงาม)                                 (นายแดง    ทิพโสต) 
 

(ลงชื่อ)       กุญชาญ สุทธิกัญจน        ผูตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
       (นายกุญชาญ     สุทธิกัญจน)  
      ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
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