
 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 

ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายวิบูลย์  ทาไธสง นายก อบต.   
๒ นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.   
๓ นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.   
๔ นายด ารง  ช้างสาร เลขานุการ นายกฯ   

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผอ.กองคลัง   
๒ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักปลัด   
     
     
     

 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายก อบต.         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  -มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายก อบต. ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม 

๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  โดยกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จิตอาสาภัยพิบัติรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ผู้สังเกตการณ์
จ านวน ๒ คน ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง โดยการจัดฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ใช้งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 
๘๓,๔๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารโครงการฝึกอบรมฯ) 

 

ปลัด อบต.   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามรถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้
จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ 

 

ผอ.กองคลัง   กองคลังตรวจสอบงบประมาณตามรายการข้างต้นแล้ว มีงบประมาณเงินสะสม
เพียงพอสามารถด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายการ
ข้างต้นได้ 

 

นายก อบต.   มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมในการเบิกจ่ายเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

 

ที่ประชุม -มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกเสียง 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี๔               เรื่องอ่ืนๆ            
 -ไม่มี- 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
    ลงชื่อ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นายด ารง  ช้างสาร)  
           เลขานุการนายก    
 
    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
***************** 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ............................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... ............................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                      

....................................................................................................................... ............................... 
 .................................................................................. .................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   

ที่ประชุม ............................................................................................................................. ......................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 


