
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 2  คร้ังที่ ๑/๒๕๖3 

วันที่ 8  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
เวลา  ๑๓.3๐  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 กัญญาณี     เขียนงาม  
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 สมร   สงสอน  
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  
     

 
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. นางสุพาพรรณ  มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ  มีสุข  
7. นางสาวณภัทรพร  คําลา นักวิเคราะหนโยบายฯ ณภัทรพร  คําลา  
8. นายยรรยงค   โพธิบ์ุญมา นักพัฒนาชุมชนฯ ยรรยงค   โพธิ์บุญมา  
9. นางสาวรัตติยา โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
     

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา  นิระติใส 
    (นางเกลานภา  นิระติใส) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 
 
 

  
 

 

 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.45 น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายกุญชาญ     สุทธิกัญจน   ตําแหนง  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี ๑   และเขาสูระเบียบวาระการ 
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบ และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมสภา และในวันนี้ไดรับแจงการลา
จากสมาชิกสภาจํานวน  1  ทานไดแก  นางลําพูล จันทูล ลาปวย  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา  เม่ือวันท่ี  14  กุมภาพันธ  ๒๕63
ประธานสภา ฯ  ฝายเลขานุการสภา ฯ  ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยวิสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  14  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕63  
ใหกับทุกทานแลวมีท้ังหมดจํานวน 12 หนา แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม 
จํานวน  ๒  หนา และเนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมาต้ังแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี ๕ 
เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด 10 หนา  จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติ
ท่ีประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 
3.๑ เรื่อง รายงานรายรับ – รายจายและสถานการณคลัง ณ ปจจุบัน 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจายสถานะการคลัง 
และผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นางสุพาพรรณ  มีสุข     เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์  ณ วันท่ี 7 เมษายน ๒๕๖3 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ไวจํานวน 42,000,000  บาท  ณ  ปจจุบัน (ณ 7 เม.ย.63) มีเงินรายรับจริงปงบ 63 จํานวน 
21,584,040.21 บาท  รับจริงต่ํากวาประมาณการจํานวน  20,415,959.79 บาท คิดเปนรอยละ 
51.39 ยอดเงินคงเหลือ ณ  7 เม.ย.63 ท่ีสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ของ อบต.  ไดจํานวน  
2,053,728.28 บาท  ยอดเงินสะสม  ณ 7 เม.ย.63  จํานวน 24,242,358.22 บาท   
ยอดเงินทุนสํารองสะสม  ณ  7 เม.ย.63  จํานวน  18,752,173.92  บาทและองคการบริหารสวน
ตําบลบอโพธิ์มีรายงานรับ – จายเงิน ปงบประมาณ 2563 ประจําเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
ตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ- รายจายสถานะการคลังและผลการดําเนินงานของ อบต.ท่ีผานมา 

 
 
 
 
 

/3.2 เรื่อง รายงาน... 
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3.2  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา (โครงการกอสรางพ้ืนฐาน) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ. 
2563 ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ท่ีผานมา (โครงการกอสรางพ้ืนฐาน) ขอเชิญผูอํานวยการ
กองคลังชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นางสุพาพรรณ มีสุข เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รายงานผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติ ปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมา (โครงสรางพ้ืนฐาน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน ศพด.บานเนินสวรรค งบประมาณท่ีอนุมัติ      
40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/รอเงิน รายไดยังไมเพียงพอ 

  2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ท่ี 1 บานบอโพธิ์ (จากบานนายชาติชาย สารี ถึง        
บ านนางสมพร ราชอินตา)  งบประมาณท่ีอนุ มัติ  162 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือ        
162,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/รอเงิน รายไดยังไมเพียงพอ 

  3. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ท่ี 11 บานโคกเนินทอง (หลังโรงเรียนชุมชน 17        
บานนาตาดี ถึงบานนางคําผิว อรรคสูรย งบประมาณท่ีอนุมัติ 251,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
251,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/รอเงิน รายไดยังไมเพียงพอ 

  4. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 บานน้ําเลา (สายนานอยหวยขาวหลาม) งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 374,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 374,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/รอเงิน รายไดยัง
ไมเพียงพอ 

  5. โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 10 บานปาปอบิด (สายหวยหินลาด) 
งบประมาณท่ีอนุมัติ 372,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 372,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/     
รอเงิน รายไดยังไมเพียงพอ 

  6. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ  (สายหวยฮอม) งบประมาณท่ี
อนุมัติ 373,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 373,000 บาท ยังไมไดดําเนินการ/รอเงิน รายไดยังไม
เพียงพอ 

  7. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม Box Culvert หมูท่ี 8 บานปาบง สายนานอย          
หวยขาวหลาม (ไรนายทองจันทร บุญมาแกว) งบประมาณท่ีอนุมัติ 241,000 บาท กอหนี้ผูกพันไว
แลว 240,500 บาท ตกเปนเงินสะสม 500 บาท อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

  8. โครงการกอสรางประปาหอถังสูง ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร หมูท่ี 7 บานโคกคลาย 
งบประมาณท่ีอนุมัติ 360,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 358,500 บาท ตกเปนเงินสะสม   
1,500 บาท อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

  9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บานใหม
ไทยเจริญ (สายบานนายสมบัติ สีวิราช) งบประมาณท่ีอนุมัติ 264,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 
261,000 บาท ตกเปนเงินสะสม 3,000 บาท  อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

  10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี 5          
บานนาตาดี (สายนาตาดี-แกงทุง) งบประมาณท่ีอนุมัติ 218,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 
215,000 บาท ตกเปนเงินสะสม 3,000 บาท สงมอบงานแลว/ตรวจรับแลว 

  11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี 6          
บานเนินสวรรค (จากบานนางเครือวัลย สีบุญ ถึงบานนายวิทยา ศรีประเสริฐ) งบประมาณท่ีอนุมัติ 
289,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 286,000 บาท ตกเปนเงินสะสม 3,000 บาท สงมอบ      
งานแลว/ตรวจรับแลว 

/12. โครงการ... 
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    ผอ.กองคลัง 



  12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี 4          
บานแกงทุ ง  (จากบานนายบัวหลั่น สีพรม ถึงบานนางสัง ดี  สงสอน) งบประมาณท่ีอนุ มัติ        
265,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 261,000 บาท ตกเปนเงินสะสม 4,000 บาท สงมอบ      
งานแลว/ตรวจรับแลว 

  13. โครงการติดต้ังระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยในระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 12 
บานใหมอนามัย งบประมาณท่ีอนุมัติ 122,000 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 103,000 บาท ตกเปน
เงินสะสม 19,000 บาท อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

  ตอไปเปนการรายงานงบประมาณคงเหลือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการจัดซ้ืออุปกรณสําหรับหองเรียน (DLTVX) ศูนยน้ําเลา งบประมาณท่ีอนุมัติ 
30,700 บาท กอหนี้ผูกพันไวแลว 29,960 บาท งบประมาณคงเหลือ 740 บาท ไดผูรับจาง/     
ทําสัญญาแลว (1 เม.ย. 2563) หางหุนสวนจํากัด พีอาร ที ซิสเท็ม 

  2. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง (Asphalic Concrete) รหัสทางหลวงทองถ่ิน พล.ถ.59-
002 สายน้ําเลา-ปารวก หมูท่ี 2,3 ตําบลบอโพธิ์ งบประมาณท่ีอนุมัติ 3,760,000 บาท กอหนี้
ผูกพันไวแลว 2,790,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 970,000 บาท ไดผูรับจางแลว/รอทําสัญญา 
บริษัทโอเอซิส อินดัสตรี จํากัด 

  3. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง (Asphalic Concrete) รหัสทางหลวงทองถ่ิน พล.ถ.59-
002 สายปารวก-ใหมไทยเจริญ หมูท่ี 3,13 ตําบลบอโพธิ์ งบประมาณท่ีอนุมัติ 2,290,000 บาท 
กอหนี้ผูกพันไวแลว 1,895,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 395,000 บาท ไดผูรับจางแลว/รอทํา
สัญญา บริษัทเจริญสิทธิ์ กอสราง จํากัด 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  
 

3.3 เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผูยากไรและดอยโอกาสท่ีสมควรไดรับการชวยเหลือตอเติม ซอมแซม 
และสรางบาน (หมูท่ี 3 บานปารวก รายนางสาร ีปนสา) 

ประธานสภาฯ       ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3  การพิจารณาคัดเลือกผูยากไรและดอยโอกาสท่ีสมควรไดรับ
  การชวยเหลือตอเติม ซอมแซม และสรางบาน (หมูท่ี 3 บานปารวก รายนางสารี ปนสา)  ขอเชิญ 
  รักษาการปลัด อบต. บอโพธิ์ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นางฉันทนา  ผิวฟก          ดวยเหลากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและก่ิงกาชาดอําเภอนครไทย แจงใหอําเภอนครไทย
ดําเนินการประชาคมคัดเลือก และดําเนินการกอสรางและซอมแซมบานให “ครอบครัวคนดี” 
ตามโครงการของเหลากาชาดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 
75,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท และโครงการของก่ิงกาชาดอําเภอนครไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 7 หลัง ๆ ละ 50,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
350,000 บาท สวนองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ได 1 คน คือรายนางสารี ปนสา หมูท่ี 3 
บานปารวก รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.4 เรื่อง ส่ังปดสถานท่ีช่ัวคราว (เพ่ิมเติม) 
 

รก.ปลัด อบต. 



ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.4 สั่งปดสถานท่ีชั่วคราว ขอเชิญ ปลัด อบต.บอโพธิ์ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม 

นางฉันทนา  ผิวฟก       ดวยสถานการณปจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 มีแนวโนมท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึน
และยืดเยื้อยาวนาน ประกอบกับมีบุคคลเดินทางมาจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกและพบผูปวยยืนยันในพ้ืนท่ี
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 ราย ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันและสกัดก้ันการนําเชื้อโรคเขาสู
จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานท่ีตาง ๆ 

   ดังนั้น เพ่ือใหการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากสถานท่ีดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 
เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2563 จึงมีคําสั่งปดชั่วคราวสถานท่ีสาธารณะท่ีเสี่ยงตอการติดโรคเพ่ือ
ครอบคลุมสถานท่ีเสี่ยงทุกแหงในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกต้ังแตวันท่ี  1 เมษายน 2563 จนถึง 
วันท่ี 30 เมษายน 2563 จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
    

           3.5  เรื่อง  การตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
  โรคโควิด 19 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง การตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส   
  โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขอเชิญ รก.ปลัด อบต.บอโพธิ์ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

            เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร และผู เขารวมประชุมทุกทาน         
ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเปนโรคติดตอ
อันตรายมีแนวโนมจะเกิดระบาดรุนแรงในวงกวาง และยืดเยื้อยาวนาน ประกอบประกอบกับมีบุคคล
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอ่ืน มายังจังหวัดพิษณุโลก และพบผูปวย
ยืนยันในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกแลว จํานวน 3 ราย หากไมมีมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ท่ีเขมขนอาจทําใหมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก 
    จังหวัดพิษณุโลกไดพิจารณาแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ในการปองกัน บําบัดโรค และระงับโรคติดตอ และเพ่ือเปนการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ใหเขมขนข้ึน จึงใหมีการตั้งจุดตรวจเพ่ือเฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บนถนนเสนหลักท่ีเขาสูจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 20 จุด ในระหวางวันท่ี 4-30 เมษายน 2563 โดยมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีเปนเจาภาพในการตั้งจุดตรวจ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการดังนี้ 
   1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งจุดตรวจโดยประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือ
กําหนดจุดท่ีตั้งใหเหมาะสมและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือ เครื่องใชท่ีจําเปนในการตั้งจุดตรวจใหเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
   2. ใหประสานและบูรณาการ การทํางานรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร หนวยงาน
สาธารณสุข เพ่ือจัดกําลังเขารวมปฏิบัติงานประจําจุดเพ่ือตรวจคัดกรองประชาชนท่ีเดินทางตลอด 24 
ชั่วโมง 

/3. ใหองคกร... 
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รก.ปลัด อบต.บอโพธิ์ 

นางฉันทนา  ผิวฟก 

รก.ปลัด อบต.  



  3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สั่งใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือไป
ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจ โดยสามารถเบิกคาใชจายเปนคาปวยการ ชดเชยการงาน หรือเวลาท่ีเสียไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2560 และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสั่งใชอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน คณะกรรมการหมูบาน ไปชวย
ปฏิบัติงานท่ีจุดตรวจดังกลาว  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.6 เรื่อง การจัดตั้งดานชุมชนคัดกรองผูเดินทางเขาหมูบาน/ชุมชน เพ่ือปองกันการแพรระบาด
  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
  ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง การตั้งดานชุมชนคัดกรองผูเดินทางเขาหมูบาน/ชุมชน เพ่ือปองกัน
  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขอเชิญ รก.ปลัด อบต.บอโพธิ์ ชี้แจง
  รายละเอียดตอท่ีประชุม 
                            เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดวยอําเภอ 
  นครไทย ไดจัดต้ังดานชุมชนคัดกรองและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (COVID-19) ในพ้ืนท่ี 11 ตําบล 145 หมูบาน ณ บริเวณเสนทางสัญจรหลักของหมูบาน ตั้งแตวันท่ี 
  1-30 เมษายน 2563 โดยบูรณาการเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของประจําดานชุมชนฯ แตละแหงตั้งแต
  เวลา 06.00-18.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุงข้ึน จํานวน 2 ผลัด ๆ ละ 7 คน 
  ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน /อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/ชุดรักษาความ
  ปลอดภัยหมูบาน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และคณะกรรมการหมูบาน/ประชาชน      
  จิตอาสา  
   เพ่ือใหการจัดตั้งดานชุมชนคัดกรองและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  2019 (COVID-19) ของอําเภอนครไทย เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ 
  ดังนี้  
   1. ประสานกํานัน ผูใหญบาน ในพ้ืนท่ี และใหการสนับสนุนการจัดตั้งดานชุมชน ณ บริเวณ
  เสนทางสัญจรหลักของหมูบาน (ทางเขา-ออกหมูบาน) ทุกหมูบาน โดยพิจารณาจัดหาอุปกรณประจํา
  ดานชุมชน ไดแก  เ ต็นท  โตะ เกา อ้ี  ระบบไฟฟา แผงก้ัน ปายจุดตรวจ เครื่องวัดอุณหภู มิ               
  เจลแอลกอฮอล ถุงมือ หนากาก ฯลฯ 
   2. พิจารณาสั่งใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ต้ังแตวันท่ี 1-30 เมษายน 2563    
  เวลา 08.00-16.00 น. และเวลา 16.00-23.00 น. จํานวน 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน เปนเจาหนาท่ี
  ประจําดานชุมชนฯ ทุกแหงในพ้ืนท่ี   
   3. สนับสนุนอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเจาหนาท่ีประจําดานชุมชน ตามความ
  เหมาะสมหรือตามท่ีเห็นสมควร จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ    
 

/3.7 การตั้งดาน...  
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  3.7 เรื่อง การตั้งดานตรวจหมูบานเพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  (โควิด-19) 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.7 เรื่อง การตั้งดานตรวจหมูบาน เพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติด
  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอเชิญ รก.ปลัด อบต.บอโพธิ์ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
                            เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีจังหวัด
  แจงใหอําเภอดําเนินการตั้งดานตรวจหมูบาน เพ่ือเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  2019 (COVID-19) ในระหวางวันท่ี 1-30 เมษายน 2563 โดยใหตรวจคัดกรองประชาชนท่ีเดิน
  ทางเขา-ออก หมูบาน  
   จังหวัดพิษณุโลก ไดมีประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การตั้งดานตรวจหมูบานเพ่ือเฝาระวัง
  ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้ในการตั้งดานตรวจหมูบาน 
  ดังกลาวหากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดต้ัง ใหองคกรปกครอง
  สวนทองถ่ินสั่งใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือไปปฏิบัติงานประจําดานตรวจ 
  หมูบาน โดยสามารถเบิกจายเปนคาปวยการ ชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
  หนาท่ีใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.8 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมูบานละ 100,000 บาท) 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.8 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมูบานละ 
  100,000 บาท) ขอเชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ณภัทรพร  คําลา  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะหฯ    ดิฉันขอสรุปผลการเบิกจายเงินกูยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ดังนี้ 
   1. กลุมเกษตรกรบานปารวก หมูท่ี 3 ผูกูยืม นายแสงดาว อินสิงหทอง จํานวนเงิน  
  100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 23 กันยายน 2563 
   2. กลุมออมทรัพยตลาดสด หมูท่ี 5 บานนาตาดี ผูกูยืม นางสุทิต สีขํา จํานวนเงิน   
  100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 25 พฤศจิกายน 2563 
   3. กลุมรานคาชุมชนบานวังชมพู หมูท่ี 9 ผูกูยืม นางคองสี กันตุม จํานวนเงิน        
  100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 25 พฤศจิกายน 2563 
   4. กองทุนกลุมออมทรัพยบานใหมอนามัย หมูท่ี 12 ผูกูยืม นายณรงศักดิ์  ดวงตานนท  
  จํานวนเงิน 100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 15 มกราคม 2564 
   5. กลุมเกษตรกรบานโคกเนินทอง หมูท่ี 11 ผูกูยืม นางบังอร เชื้อบุญมี จํานวนเงิน  
  100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 19 มีนาคม 2564 
   6. กลุมเกษตรกร หมูท่ี 6 บานเนินสวรรค ผูกูยืม นายเดือน โสภาศรี จํานวนเงิน     
  100,000 บาท ครบกําหนดชําระ 19 มีนาคม 2564 จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

/3.9 เรื่อง... 
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  3.9 เรื่อง รายงานการใชจายเงิน “โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
  2019 หรือโรคโควิด 19 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.9 เรื่อง รายงานการใชจายเงิน “โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขอเชิญ นายกเทียมตา ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เทียมตา  พรมรักษา เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.     การเบิกจายงบประมาณโครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)    
      มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนจากจังหวัด (ซ้ือวัสดุทําหนากากอนามัย) จํานวน 27,270 บาท 
2. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.บอโพธิ์ (ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ

เวชภัณฑ) จํานวน 92,910 บาท 
3. เงินงบกลาง (ซ้ือวัสดุ-อุปกรณเวชภัณฑ) จํานวน 84,720 บาท 
4. คาตอบแทน อปพร. จํานวน 208,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 411,320 บาท (ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน) 
                               จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
  3.10 เรื่อง เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
  หมูละ 20,000 บาท 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.10 เรื่อง เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ 
  พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูละ 20,000 บาท ขอเชิญ หัวหนาสํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
  ประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก     เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน ทางองคการ 
หน.สํานักปลัด บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไดดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยแลว แตยังไมโอนเงินให เพราะเกิดเหตุการณ
  แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เลยตองระงับไวกอนยังไมทําฎีกาเบิกจาย 
  รอใหสถานการณคลีคลายดีข้ึนและสามารถอบรมไดกอน ทางองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ถึงจะ
  โอนเงินใหคะ จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 
  5.1 เรื่อง การจัดเตรียมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป เพ่ือรองรับการจัดทําขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําป 2564 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง การจัดเตรียมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป เพ่ือรองรับการ
  จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 ขอเชิญนักวิเคราะหฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
  ประชุม 
 
 
 

/ณภัทรพร... 
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ณภัทรพร  คําลา  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการ
นักวิเคราะหฯ ประชุมครั้งนี้จะเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ 2564  จึงอยากขอใหสมาชิกทุกหมูบานตรวจสอบโครงการของแตละหมูของทานวา     
  มีโครงการอะไรบางท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2564 ซ่ึงรายละเอียดโครงการท่ีบรรจุใน 



  แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2564 ไดสําเนาเอกสารใหกับทุกทานแลว จึงขอแจงใหท่ีประชุม
  ทราบ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  5.2 เรื่อง แนวทางการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                
  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง แนวทางการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
  2563   งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก  เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
หน.สป             แนวทางการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. กรณีการใชงบประมาณท่ีหมดความจําเปนตองใชจาย (สงคืนท้ังรายการและขอใช) 
    1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถเสนอขอใชงบประมาณได จะตองเปน
  เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยสงคืนงบประมาณสําหรับ
  รายการท่ีหมดความจําเปน เชน รายการซํ้าซอน ไมมีความพรอมดานสถานท่ี เปนตน 
    1.2 รายการท่ีเสนอใหมจะตองอยูภายใตรายงานงบประมาณเดิมท่ีสงคืน เชน สงคืน
  รายการถนนใหเสนอขอรับการสนับสนุนรายการถนน สงคืนรายการพัฒนาแหลงน้ําใหเสนอขอรับการ
  สนับสนุนรายการพัฒนาแหลงน้ํา เปนตน 
    1.3 รายการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนจะตองมีวงเงินไมเกินกวาท่ีสงคืน 
   2. กรณีการใชงบประมาณท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง 
    2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถเสนอขอใชงบประมาณได จะตองเปน
  เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและ
  ลงนามในสัญญาจางภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 แลวมีงบประมาณเหลือจากการดําเนินการ
  ดังกลาว 
    2.2 การเสนอขอใชงบประมาณท่ีเหลือจายจะตองเปนรายการงบประมาณท่ีอยู 
  ภายใตรายการเดิมท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยเปนการขยายผลโครงการเดิมหรือโครงการใหม 
  เชน รายการท่ีเหลือจายจากรายการถนนใหเสนอขอใชจายรายการถนน รายการท่ีเหลือจายจากการ
  พัฒนาแหลงน้ําใหเสนอขอใชจายรายการพัฒนาแหลงน้ํา เปนตน 
    2.3 รายการท่ีเสนอขอใชงบประมาณท่ีเหลือจายจะตองไมเกินวงเงินท่ีเหลือจากการ
  จัดซ้ือจัดจางท่ีระบุผลการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP 
   3. กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําไปแกไขปญหา
  ความเดือดรอนใหกับประชาชน เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรร 
  งบประมาณแตไมเพียงพอ 
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    3.1 เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
  อุดหนุนเฉพาะกิจหรือไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถเสนอขอ   
  รับการสนับสนุนเพ่ือนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
  ถายโอน 



    3.2 รายการท่ีขอรับการสนับสนุนจะตองเปนรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต
  รายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการ 
  กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
             หมายเหตุ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคขอใชงบประมาณตามกรณีดังกลาว 
  ใหดําเนินการ 
   1. จัดทําแบบสรุปการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน   
  อุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   2. จัดทําแบบสรุปขอเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) 
   3. จัดทํารายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 ปร.5) ผังบริเวณ 
  ภาพถายสี เอกสารหนังสือยินยอม/อนุญาตใหใชสถานท่ี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยรายละเอียด 
  โครงการใหจัดทําตามแนวทางการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
  พ.ศ. 2564 และใหจังหวัดรวบรวมสงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
  เก่ียวของตอไป 
   ท้ังนี้ รายการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณท้ัง 3 กรณี จะตองมิใชรายการท่ีเสนอ
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องจะแจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๕ น.    

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ตรวจสอบแลว    ()  ถูกตอง 
     (     )  ไมถูกตอง ควรแกไข ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
                                             (ลงชื่อ)      กิตติธัช  จําปาสา     ประธานกรรมการ 
                                                       (นายกิตติธัช   จําปาสา) 
 

  (ลงชื่อ)  กัญญาณี เขียนงาม     กรรมการ         (ลงชื่อ)   แดง ทิพโสด    กรรมการ 
                             (นางกัญญาณี  เขียนงาม)                                 (นายแดง    ทิพโสด) 
 

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