
 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๒ พฤษภาคม 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 ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  -มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายก อบต. ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดท าถุงยังชีพ ในการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่งทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้ตระหนักถึงผลกระทบของราษฎรในพ้ืนที่ต าบลสามเมือง จึง
อาศัยอ านาจตาม มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้จัดท าประกาศการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ขอรับความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจเป็น
ที่เรียบร้อย ตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านรับทราบ ดังนี้ 

  ๑.บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ ๒ จ านวน    ๕ ราย 
  ๒.บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ ๔ จ านวน    ๔ ราย 
  ๓.บ้านโนนกอก  หมู่ที่ ๕ จ านวน    ๕ ราย 
  ๔.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จ านวน   ๖๓ ราย 
  ๕.บ้านตะกุดขอน  หมู่ที่ ๙ จ านวน   ๓๕ ราย 
  รวมผูไ้ด้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ จ านวน ๑๑๒ ราย 
 

  โดยมติที่ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มติ
เห็นชอบให้การช่วยเหลือ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง   

  ตามมติดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขออนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานงบกลาง เงินส ารองจ่าย เพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ในการจัดท าถุงยังชีพ จ านวน ๑๑๒ ถุง งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓๖,๕๑๒ บาท (สามหม่ืนหกพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

 

ผอ.กองคลัง   กองคลังตรวจสอบงบประมาณตามรายการข้างต้นแล้ว มีงบประมาณเพียงพอสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือจัดท าถุงยังชีพ ตามรายการข้างต้นได้ 

 

ปลัด อบต.   ระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายก าหนดให้มีเงินส ารอง เพ่ือจ่าย
เป็นกรณีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสมส าหรับการอนุมัติใช้เงินส ารองจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วน และกรณีเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ 

 
 

/ล่วงหน้าได้ 



-๓- 
ล่วงหน้าได้ เช่น กรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ หรือตามความเหมาะสม กฎหมายก าหนด หรือ
กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

นายก อบต.  มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค 
เพ่ือจัดท าถุงยังชีพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ตามรายการดังกล่าวข้างต้นอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุมในการเบิกจ่ายงบกลาง ตามรายการข้างต้น 

 

ที่ประชุม -มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกเสียง 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

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

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

............................................................................................................................. ...................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                      

....................................................................................................................... ............................... 
 .................................................................................. .................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑) ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือจัดท าถุงยังชีพ ในการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

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

 
 

 



 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 


