
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

วันที่  14  สิงหาคม  ๒563 
ณ  ห้องประชุมธารทอง  ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รองนายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
4 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
5 นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 
6 นางสาวอมรรัตน์   ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ ม่วงทิม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๒ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ อิต  ทาสีดา 
๓ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๔ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สาร  มั่นนาค 
๕ นายสมชาย  บามา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สมชาย  บามา 
๖ นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
7 นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หวั่น  ศรีนวล 
8 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ พิชัย  ยาจำปา 
9 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 

10 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
11 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
12 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
13 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
14 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
15 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
16 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 
17 นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
2 นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 อนุศักดิ์  เพียปลัด 



 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
รองประธานสภาฯ            ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑6  คน  ครบองค์ประชุม  กล่าวเปิดประชุม สมัย  
    สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 และดำเนินการประชุม 
                               ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ      เนื่องจากประธานสภาฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ในฐานะเป็นรองประธานสภาฯ 

จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
รองประธานสภาฯ    เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 
-อำเภอชาติตระกรจัดรัฐพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  
ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ 
-องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 ณ บุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
รองประธานสภาฯ      ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่แล้วว่า 
    ถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  15 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
       5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5.1.1  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
รองประธานสภาฯ               ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อสภาฯ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้เลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนด
ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ยื ่นเสนอได้ ตั ้งแต่วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 
2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลชาติตระการ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที ่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
ชาติตระการกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาผู้ใดประสงค์ยื่นคำแปร
ญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไม่มี
การแก้ไขเพิ ่มเติม ดังนั ้น จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คงร ่างเด ิมต ่อสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบล            
ชาติตระการ 

 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติ ต่อ สภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลชาติตระการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  
                               ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้คงร่างเดิมในวาระที่ 2  
มติที่ประชุม             เห็นชอบให้คงร่างเดิม คะแนนเสียง 15 เสียง 
 
  5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2564 
  5.1.2  วาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
รองประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2564  ในวาระท่ีสามไม่มีการอภิปรายจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็น 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
มติที่ประชุม             เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  
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   5.2 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
รองประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
 
นายบุญทา จันทะคุณ        ผมขอถอนญัตติ ในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป 
นายก อบต.       กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า –  
    คอสะพานข้ามลำน้ำคับ จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวคาดว่า 
    จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2563 จึงขอถอนญัตติดังกล่าว  
 
รองประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนญัตติ 
      
มติที่ประชุม       เห็นชอบให้ถอนญัตติดังกล่าวได้ คะแนนเสียง 15 เสียง 
 

5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  

รองประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนอ 
เลขานุการสภาฯ         ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
  

 
- ภาคผนวก   - 
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รองประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ 
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
 
มติที่ประชุม       เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 

คะแนนเสียง 15 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖                เรื่องอ่ืน ๆ 

รองประธานสภาฯ                สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                              หารือต่อที่ประชุม  ให้ยกมือที่ละคน     
นายอิต  ทาสีดา                   แจ้งผู้บริหารให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นทางเข้าบุ่งใหญ่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1      หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ 
 

นายพิชัย ยาจำปา                 แจ้งผู้บริหารตามเรื่องซ่อมแซมบุ่งดอกบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4      ได้ยื่นคำร้องไว้แล้ว 
 

นายบุญทา  จันทะคุณ        ตามท่ีสมาชิกหมู่ท่ี 4 ได้เขียนคำร้องมานั้น ได้รับทราบแล้ว และได้แจ้ง 
นายก อบต.   ให้ผู้อำนวยการกองช่างไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานเสนอ 
           -แจ้งเรื่องการแจกถุงยังชีพของสภากาชาด ที่จะมาแจกหมู่ท่ี 1 , 3 , 6 และ 
     หมู่ที่ 7 ส่วนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

นายลำไพร จันทะคุณ           แจ้งเรื่องการเทหินคลุกที่ซ่อมแซมถนน ขอให้เป็นหินคลุกจริง ๆ ไม่ใช่เป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5      หินลูกรัง 
 
นายบุญทา  จันทะคุณ        รับทราบ 
นายก อบต.    
 

รองประธานสภาฯ                สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑1.3๐ น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)   เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
                                                          เลขานุการสภา อบต. 
 
                                             ลงชื่อ)     สมพงษ์  จันทวงศ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (  นายสมพงษ์  จันทวงศ์  ) 
                                                         รองประธานสภา อบต. 
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