
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  10  สิงหาคม  ๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายสมคิด ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๙ (กลุ่มเส่ียง) เข้ารับการ
ตรวจหาเช้ือโควิด-19  
โดยวิธี “สวอบ”  
ณ รพ.ชาติตะรการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รอง นายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายสมาน  บัวองค์ รอง นายก อบต. สมาน  บัวองค์ 
4 นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม หัวหน้าสำนักงานปลัด ศุวภัทร  หมื่นชม 
5 นางฐานนันท์  รินศิร ิ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์  รินศิริ 
6 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
7 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อมรรัตน์   ม่วงทิม 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
๒ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๓ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑ อิต  ทาสีดา 
๔ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๕ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒ สาร  มั่นนาค 
6 นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๓/เลขานุการสภาฯ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
7 นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๔ หวั่น  ศรีนวล 
8 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๔ พิชัย  ยาจำปา 
9 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 

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



 

 

 
เร่ิมประชุม     เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว  ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการท่ีมา 
ประธานสภา                  ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑6  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่านประกาศ 

อำเภอชาติตระการ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  ๑          เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

1.1 เร่ืองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดพิษณุโลก  

 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว   ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ประธานสภา      ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี  และบุคลากรใน 

สังกัดท่ีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวพบปะกับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วน      
   ท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 2.กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน

อื่นของรัฐตลอดจนบุคลากรในสังกัด ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกำกับดูแล และ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ท้ังนี้ การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาอนุญาต
เฉพาะกรณีเหตุผลความจำเป็นหากไม่ได้เดินทางออกนอกจังหวัดพิษณุโลกจะเกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ หรือความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างรายแรงเท่านั้น 

 
ที่ประชุม                     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม   
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
ประธานสภา             สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕๖4 วันท่ี  23  กรกฎาคม ๒๕๖4  ไปพร้อม 
     หนังสือเชิญ ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือไม ่
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ที่ประชุม        ไม่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑5  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่  ๕   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 
    ๕.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
                                      เพิ่มเติม (คร้ังที่ 8) 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจง 
ประธานสภา               
 
นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม         การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
หัวหน้าสำนักปลัด          เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  
     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
     ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
     เพ ิ ่มเติมให้สภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลพ ิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง 
     พระราชบ ัญญ ัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ. 2537  
      โดยมีรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม 
     ครั้งท่ี 8 
       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 8  
    ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.1 แผนงานสาธารณสุข 

-ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท  
-ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 8  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานสาธารณสุข 

1.โครงการเฝ้าระวังป้องกนั และยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019 (covid – 19) โดยการจัดต้ังศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 

    วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไวรัส       
                         โคโร นา 2019 (covid – 19) 
             - ลดการแพร่กระจายเช้ือในชุมชน 
    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - ประชาชน เจ้าหน้าท่ี ชาวอำเภอชาติตระการมี 
                                      ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติด 
         เช้ือไวรัสโคโรนามากยิ่งขึ้น 
                - จัดต้ังศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community  
         isolation) ผู้ป่วย covid – 19 
     งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 100,000 บาท  

งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 600,000 บาท 
    ตัวชี้วัด มีสถิติข้อมูลการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ - มีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล 
           อย่างมีประสิทธิภาพ 

              - สามารถลดการแพร่กระจายเช้ือในชุมชน 
              - มีสถานท่ีรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ให้สามารถหายป่วยและ 
             ส่งกลับชุมชน 
    หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 

เหตุผลและความจำเป็น : เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 
2565) ตามหนังสืออำเภอชาติตระการ ด่วนท่ีสุด ท่ี พล 0023.8/ว 894 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว        มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภา         
 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว 
ประธานสภา                  ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
     เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 

คะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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        5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
          (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภา   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
     ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ ทราบ 
 
นายอนุศักด์ิ เพียปลัด  ขอช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3/เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้   
      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23     
    ให้เจ ้าหน้าที ่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ ว ิเคราะห์ และ แก้ไข 
     งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
     ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั ้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว 
     ให้เจ ้าหน้าที ่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร ่างงบประมาณรายจ่าย 
     เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ  
     สภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  
     2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่าง 
      ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา  
     วาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่ 
     สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ท่ี  
  ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ 
  หลักการหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ 
  จะอภิปราย ห้ามไม่ไห้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื ่องนั้น  
  พอสมควรแล้วเพ ื ่อประโยชน์แก ่การพิจารณาร ่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ่ ง            
  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

    ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร 
     ท้องถิ ่นหรือสมาชิกท้องถิ ่นผู ้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้  
     เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ  
     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
     จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
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      ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง 
     เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงาน 
     และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ
    ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
     คณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด การสงวน 
     ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ 
     ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
     ก่อนวัน ประชุม พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ  
     แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ 
     สงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 
      ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง  
     ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  
     เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 
     เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปร 
     ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว 
     ขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหา 
     นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  
     โดยไม่ให้ม ีการแปรญัตติในเรื ่องใหม่ข ึ ้นอีก ในกรณีที ่มีมติส่งปัญหาไปให้  
     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  
     เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น  ๆ ต่อไป สภา 
     ท้องถิ ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้ ถ ้า ข ้อขัดแย้งหรือ 
     ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะ 
     ลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไวน้ั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการดว่น
ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงบัไว้ 
เท่านั้น 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที ่สาม ไม่มีการ 
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ แถลงงบประมาณ 
ประธานสภา                รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      
นายบุญทา  จันทะคุณ         ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
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          จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลชาติตระการอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลชาติตระการจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง 
    สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเน ินการ ในปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

    1.สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้

     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,268,905.66 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,281,080.08 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,545,837.33 บาท 
 

    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน  
                   2563 
         (1) รายรับจริง จำนวน 32,336,374.79 บาท  
         (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
                              275,002.00 บาท 
             (3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,077,525.37 บาท 

     (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                   
                          จำนวน 275,002.00 บาท 

     (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,856,990.75 บาท 
 

นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  เชิญเลขานุการสภานำเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     
นายอนุศักด์ิ เพียปลัด  พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติท่ีแจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3/เลขานุการสภาฯ     
     
 
 
 
 

- ภาคผนวก - 
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นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  แจ้งให้หยุดพักการประชุม เป็นเวลา ๑๕ นาที 
ประธานสภา               
 
เร่ิมประชุมเวลา    ๑๑.๐๐ น. 
 
นายอนุศักด์ิ เพียปลัด  ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นว่าด้วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3/เลขานุการสภา  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  

2554 ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 

นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  สอบถามสมาชิกฯ ในท่ีประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา   ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมติรับหลักการ      
 
นายพิชัย  ยาจำปา          เรื ่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แผนงานเคหะและชุมชน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
       ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2564 ต้ังไว้ 250,000 บาท 
     ฝากให้ผู้บริหารทบทวนเรื่องงบประมาณ เกรงว่าจะไม่เพียงพอในการใช้จ่าย 
        ดังกล่าวแต่งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565   
       
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อธิปราย ผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา   รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          (วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) 
 
มติที่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 วาระ 1 ข้ันรับหลักการ คะแนนเสียง 15 เสียง  
 

นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอให้สมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 7 คน ให้เสนอ     
     กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อน 
 
นายพิชัย  ยาจำปา          ขอเสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
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นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา              
 
มติที่ประชุม              เห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
           รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 คน คะแนนเสียง 15 เสียง 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอให้สมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน วิธีการเลือก 
ประธานสภา                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   
     2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 107 เลือกคณะกรรมการแปร 
     ญัตติทีละคน โดยเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจำนวนท่ี  
     สภามีมติกำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสภาหนึ่งคนเสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อย  
     กว่าสองคน หากมีการเสนอชื่อคนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในลำดับเดียวกัน  
     หลายคนต้องเลือกโดยวิธีลับ เหมือนเลือกประธานสภาดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภา  
     เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติ คน 1,2 และ 3 ตามลำดับ 
 

นายพิชัย  ยาจำปา           เสนอนายหล้า  ป้องคูหลวง            สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ผู้รับรอง   1.นายสาร  มั่นนาค        สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
     ผู้รับรอง   2.นายลำไพร  จันทะคุณ  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ผู้ใดจะเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอช่ือเพียงหนึ่งช่ือก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ 
ประธานสภา              เลือก ดังนั้น นายหล้า  ป้องคูหลวง  สมาชิก อบต. หมู่ที ่ 8 ได้เป็นกรรมการ 
     แปรญัตติคนท่ี 1 และให้เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติลำดับต่อไป 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ         เสนอนายพิชัย  ยาจำปา         สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ผู้รับรอง   1.นางทองลอบ  พิมพา       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
     ผู้รับรอง   2.นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว   ผู้ใดจะเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอช่ือเพียงหนึ่งช่ือก็ให้ถือว่าผู้นั้น 
ประธานสภา      ได้รับเลือก ดังนั้น นายพิชัย  ยาจำปา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 ได้เป็นกรรมการ

แปรญัตติคนท่ี 2 และให้เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติลำดับต่อไป 
 

นายหล้า  ป้องคูหลวง           เสนอนายบุญนัด  ศรีอ๊อด                 สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  ผู้รับรอง   1.นายลำไพร  จันทะคุณ     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
     ผู้รับรอง   2.นายอิต  ทาสีดา             สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
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นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ผู้ใดจะเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอช่ือเพียงหนึ่งช่ือก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ 
ประธานสภา              เลือก ดังนั้น นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 ได้เป็นกรรมการแปร  
     ญัตติคนท่ี 3  
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ประกาศต่อท่ีประชุมว่าผู้ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ 
ประธานสภา            พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ในคราวนี้ ได้แก่ 
      ๑. นายหล้า  ป้องคูหลวง      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
       ๒. นายพิชัย  ยาจำปา           สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
       ๓. นายบุญนัด  ศรีอ๊อด         สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
 
ที่ประชุม   รับทราบ   
 
นายอนุศักด์ิ เพียปลัด  ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ส.อบต.หมู่ที่3/เลขานุการสภา พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)  

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

          ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง              
    ต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งร ่าง  
     ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา 
    ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
ประธานสภา              คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่ง 
     ร่างข้อบัญญัตินี ้
 
นายลำไพร  จันทะคุณ           เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  11 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่ 13 สิงหาคม 2564 ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. 
     ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 
มติที่ประชุม            เห็นชอบ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวัน เวลา  
     ดังกล่าว  คะแนนเสียง 15 เสียง 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภากำหนด ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ             ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
     โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
มติที่ประชุม              รับทราบ 
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นายทวีศักด์ิ ภูเขียว      ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕65  ในวาระที่สอง ( แปรญัตติ ) และวาระที่สาม ( ให้ความเห็นชอบตราเป็น  

   ข้อบัญญัติ) เนื่องจากการประชุมในคราวต่อไปจะเกินกำหนดระยะในสมัยประชุมสามัญ    
   สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖4 ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖4  โดยจะขอ 
   นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 สิงหาคม   
   2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ          
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
   2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัย 
   ประชุมนั้น ให้ทำเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในท่ี 
   ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดย 
   ให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอัน 
    รีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือ 
   นัดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย 

 
ที่ประชุม                   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖     เร่ืองอื่นๆ 
 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 
ประธานสภา               ในท่ีประชุมให้ยกมือได้ทีละคน  

                     
นายพิชัย  ยาจำปา ท่ีผ่านมาได้เสนอหนังสือคำร้องเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมถนนชำรุดในหมู่บ้านปรากฏว่าเรื่อง 
ส.อบต. หมู่ 4              เงียบหายไม่มีการดำเนินการสำรวจและซ่อมแซม ถามไปยังผู้อำนวยการกองช่างก็ได้คำตอบ

ว่าต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถซ่อมแซมได้ อยากให้ผู้บริหารอธิบายในเรื่องนี้     
    
น.ส.ศุวภัทร หม่ืนชม ตอบข้อซักถามของนายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 ในเรื่องของงบประมาณ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ซ่อมแซมได้กำชับไปยังผู้อำนวยการกองช่างแล้ว หากงบประมาณดังกล่าวที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอ 
    ให้กองช่างเสนอยื่นบันทึกขอโอนงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณรายการอื่น ๆ 
    ท่ีมีงบประมาณยังคงเหลือ เพื่อโอนมายังงบประมาณซ่อมแซม เพื่อจะได้มีงบประมาณ 
    เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องถนนชำรุดภายในหมู่บ้านท่ีเป็นปัญหาอยู่ใน 
     ปัจจุบันเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ              สอบถามสมาชิกฯในท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่  

หากไม่มีขอปิดประชุม 
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เลิกประชุม   เวลา ๑3.3๐ น. 
                                
 
 
 
 

                             (ลงช่ือ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายอนุศักดิ์  เพียปลัด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.ชาติตระการ 
 

 

 
                             (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายทวีศักดิ์  ภูเขียว)  
                                     ประธานสภา อบต.ชาติตระการ 
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