
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
สมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2/๒๕๖3 

วันที่  20  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 
เวลา  09.0๐  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 ไมเขารวมประชุม ลา 
6. นางไพบูรณ   ยศปญญา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๒ ไพบูรณ ยศปญญา  
7. นายกิตติธัช    จําปาสา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ กิตติธัช      จําปาสา  
8. นางสาววันเพ็ญ    มาฉิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๓ ไมเขารวมประชุม ลา 
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๔ บวรนันท    ทองพนา  

10. นางสาวบุญเลิศ    ทองกวด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๕ บุญเลิศ      ทองกวด  
๑1. นายสําเนียง    บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สําเนียง บุญศรีมาส  
๑2. นายสุละชัย    ดวงตานนท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๖ สุละชัย    ดวงตานนท  
๑3. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๘ กัญญาณี เขียนงาม  
๑4. นายบุญเพ็ง     นาร ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ บุญเพ็ง    นาร ี  
๑5. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๙ คําแปง     จําปาแกว  
๑6. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ กฤตภาส    บัวขัน  
17. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๐ สมร       สงสอน  
18. นางบังอร    เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๑ บังอร    เชื้อบุญมี  
19. นางทองหนวง  แกวจันด ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ทองหนวง แกวจันดี  

 
 
 
 
 
 

/ 20. นายบุญญฤทธิ์ ... 
 
 

 

 
 



 
-๒- 

 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๒0. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ บุญญฤทธิ์     โสภาศร ี  
21. นางศรีจันทร     สุทธิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๒ ศรีจันทร    สุทธ ิ  
๒2. นายแดง     ทิพโสต สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ แดง      ทิพโสต  
๒3. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  ๑๓ บุญเลิศ  แกวเขม  

 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางลําพูล  จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑ ลา  
๒. นางอําไพ   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  1 ลา  
3. นางสาววันเพ็ญ มาฉิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  3 ลา  
     

 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา   พรมรักษา  
2. นายวสันต  จันทรบอโพธิ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ ไมเขารวมประชุม  
3. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
4. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา  ผิวฟก  
6. นางสมพร  วงวิสาร ครูชํานาญการ รก.ผอ.กอง

การศึกษาฯ 
สมพร  วงวิสาร  

7. นางสาวณภัทรพร คําลา นักวิเคราะหฯ ณภัทรพร  คําลา  
8. นางสาวรัตติยา  โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  
9. นายสตาร  แกวปองปก นักจัดการงานทั่วไปฯ สตาร แกวปองปก  

10. นายเสมา  สีหะวงษ ผช.เจาพนักงานการเกษตร เสมา  สีหะวงษ  
     
     

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)  เกลานภา  นิระติใส 
  (นางเกลานภา  นิระติใส) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 
 



๓ 
เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 

   เม่ือท่ีประชุมพรอม 
เกลานภา นิระติใส ไดเชิญประธานสภาฯ (นายกุญชาญ สุทธิกัญจน) 
เลขาฯสภา  ไดกลาวเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 
กุญชาญ สุทธิกัญจน เรียนนายก อบต. คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 ซ่ึงมีระเบียบวาระการ 

  ประชุมดังตอไปนี้ 

   ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 14  
   สิงหาคม 2563 

   ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ / กระทูถาม 
3.1  เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี 
3.2  เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย 
3.3  เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  

 สัตวน้ํา (ทบ.1) ดานประมง ประจําป 2563 
3.4  เรื่อง มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย 
3.5  เรื่อง ใหสงขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.6  เรื่อง ขอความรวมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธกิจกรรมกาวทาใจ     

 Season 2 ตานภัย COVID-19 
3.7  เรื่อง การทําบุญวันพระพบประชาชน ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563              

 ณ วัดนาตาด ี
3.8  เรื่อง ประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนมาตรการระยะ

 ท่ี 4 ของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 หลังเปดใชบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- วาระท่ี 2  การแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 พ.ศ. 2564 
- วาระท่ี 3 การลงมติเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

 ประจาํป พ.ศ. 2564 
  ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถามี) 
 

ประธานสภาฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  ๒๕๖3 สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 

มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องและเรื่องท่ี
เปนประโยชนตอประชุมสภา และในวันนี้ไดรับแจงการลาจากสมาชิกสภา จํานวน 3 ทาน ไดแก     
นางลําพูล  จันทูล นางอําไพ  จันทูล และนางสาววันเพ็ญ มาฉิม จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

สมัยสามัญประจําป 2563  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  14 สิงหาคม ๒๕63  ใหกับทุกทานแลวมี
ท้ังหมดจํานวน  24  หนา  แยกเปนบัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  หนา และ
เนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมาตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๑ – ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด  
22  หนา  จะมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบหรือกระทูถาม 
  3.1 เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนภาพทอดผาปาสามัคคี 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี ขอเชิญ
  เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เกลานภา นิระติใส  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
เลขานุการฯ      ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด มูลนิธิพอขุนบางกลางทาว ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี
  มหากุศล ในวันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีพอขุนศรีอินทราทิตย       
  เพ่ือสํานึกในมหาวีรกรรมอันหาญกลาและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพอขุนศรีอินทราทิตย และ
  เปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ป ซ่ึงพระเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุธนารีนาถ ไดเสด็จเปนองคประธาน  
  ในพิธีเปด และขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกทานรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี จึงขอแจงใหท่ี   
  ประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.2 เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง การจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาด         
  อําเภอนครไทย ขอเชิญนายกเทียมตา พรมรักษา ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เทียมตา พรมรักษา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.      ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดวยอําเภอนครไทยรวมกับก่ิงกาชาดอําเภอนครไทย สวนราชการ 
  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ มูลนิธิพอขุนบางกลางทาว 
  และพอคา ประชาขนชาวนครไทย กําหนดการจัดงานประเพณีปกธงชัยและงานกาชาดอําเภอนครไทย 
  ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 25-31 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุเสาวรียพอขุนศรี      
  อินทราทิตย (เนินหนองปู) ก็ขอเชิญชวนสมาชิก อบต.ทุกทานเขารวมงานประเพณีปกธงชัยและ     
  งานกาชาดอําเภอนครไทย สวนรายละเอียดตาง ๆ จะไดเรียกประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกับผูนําทองท่ี 
  ผูนําทองถ่ิน ในลําดับตอไปหลังจากท่ีอําเภอนครไทยประชุมแลว จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
/3.3 เรื่อง ขอความ... 
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  3.3 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (ทบ.1) ดานประมง 
  ประจําป 2563 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร          
  ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) ดานประมง ประจําป 2563 ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอ  
  ท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก     เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด           ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดวยอําเภอนครไทย โดยสํานักงานประมงอําเภอนครไทย กําหนดข้ึน
  ทะเบียนเกษตรกรผู เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประจําป 2563 ในระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2563            
  ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2563 เพ่ือเปนการปรับปรุงขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรในพ้ืนท่ีให
  เปนปจจุบัน และอําเภอนครไทยขอใหประชาสัมพันธการขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําให
  เกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับทราบ โดยใหมายื่นคําขอตอ กํานัน ผูใหญบาน ท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว
  น้ําในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และใหกํานัน หรือผูใหญบาน หรือนายกองคการ 
  บริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี เปนผูรับรองขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร จึงขอแจงใหท่ี   
  ประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

  3.4 เรื่อง มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร          
  ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) ดานประมง ประจําป 2563 ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอ  
  ท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก     เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย  
  (กรมการพัฒนาชุมชน) เปนหนวยงานเจาภาพหลกัรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริม 
  วัฒนธรรม) ในการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย โดยใหถือวา
  มาตรการสงเสริม และสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทยเปนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมให 
  ขาราชการ ประชาชน แตงกายดวยผาไทยตามความเหมาะสมของทองถ่ินอยางนอยสัปดาหละ 2 วัน 
  อําเภอนครไทย จึงขอเชิญชวนบุคลากรแตงกายดวยผาไทย ผาพ้ืนเมือง จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.5 เรื่อง ใหสง... 
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  3.5 เรื่อง ใหสงขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง ใหสงขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจขอบัญญัติ/
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอเชิญ 
  รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ฉันทนา  ผิวฟก    เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด          ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842    
  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดแจงซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป        
  พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ และจังหวัด
  ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติแลว และสํานักงานสงเสริมการ
  ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลกไดพิจารณาแลว เพ่ือใหการตรวจรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปดวยความถูกตอง 
  และรวดเร็ว จึงขอใหแจงเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําขอมูลและเอกสารตามแบบฯ สงใหจังหวัดพรอม
  กับรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชประกอบการตรวจ
  ตอไป จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.6 เรื่อง ขอความรวมมือขับเคล่ือนและประชาสัมพันธกิจกรรมกาวทาใจ Season 2 ตานภัย 
  COVID-19 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง ขอความรวมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธกิจกรรม
  กาวทาใจ Season 2 ตานภัย COVID-19 ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ฉันทนา  ผิวฟก    เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด           ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดวยจังหวัดพิษณุโลกไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
  วากระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายการสงเสริมสุขภาพใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอและ
  เหมาะสมเพ่ือใหประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเปนไปอยางมี
  ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และมีความตอเนื่อง ภายใตแผนการสงเสริมกิจกรรม      
  ทางกาย พ.ศ. 2561-2573 จึงไดมีกิจกรรมกาวทาใจ Season 2 ตานภัย COVID-19 โดยมี 
  วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึนสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมตั้งแต
  วันนี้-29 สิงหาคม 2563 และเริ่มสงผลการออกกําลังกายตามระยะเวลาดังกลาว และขอ 
  ประชาสัมพันธใหกับทางสมาชิกสภา อบต.และผูเขาประชุมท่ีสนใจสามารถสมัครเขารวมกิจกรรม 
  ดังกลาวไดทาง ID Line:@THNVR หรือทางเว็บไซต https:activefam.moph.go.th/register จึงขอ
  แจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 

 
/3.7 เรื่อง การทําบุญ... 
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  3.7 เรื่อง การทําบุญวันพระพบประชาชน 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.7 เรื่อง การทําบุญวันพระพบประชาชน ขอเชิญนายกเทียมตา 
  พรมรักษา ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

เทียมตา  พรมรักษา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.      ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.และผูเขารวม
  ประชุมทุกทาน ทําบุญวันพระพบประชาชน ณ วันนาตาดี นายอําเภอนครไทยจะเดินทางมารวม     
  ตักบาตรในวันดังกลาวดวย จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.8 เรื่อง ประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนมาตรการระยะท่ี 4 ของศูนยบริหาร
  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปดใชบริการสถานพัฒนาเด็ก
  ปฐมวัย 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.8 เรื่อง ประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรน 
  มาตรการระยะท่ี 4 ของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  หลังเปดใชบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอเชิญ รก.ปลัด ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

ฉันทนา  ผิวฟก   เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด           ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวา ไดรับแจงจากกรมอนามัย 
  ขอความอนุเคราะหใหประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนมาตรการระยะท่ี 4 ของศูนย
  บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปดใหบริการสถานพัฒนา
  เด็กเล็ก จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
  ระดับปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 4) ผานทางเว็บไซต 
https://1th.me/AOEEF 

2. ศึกษาขอมูลการปฏิบัติสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเขาอบรมหลักสูตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
การปองกันควบคุมโรคสําหรับเด็กปฐมวัย ผานทางเว็บไซต https://1th.me/3qGQK 
เม่ืออบรมแลวขอใหตอบแบบประเมินหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองดานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการปองกันควบคุมโรค เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 ผานทางเว็บไซต https://1th.me/vGRWr จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

/ระเบียบ... 

https://1th.me/AOEEF
https://1th.me/3qGQK
https://1th.me/vGRWr%20%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.๑ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 
  -  วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ 

 -  วาระท่ี  ๓  การลงมติ 
 

ประธานสภาฯ  ตอไปจะเปนการพิจารณาขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงในวันนี้จะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ (ราง) 
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
  จํานวน 3 ทาน ไดเสนอคําแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
  2564 ตอท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาวาผูบริหารทองถ่ินเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไวถูกตองหรือไม มีสมาชิกทานใดไดเสนอคําแปรญัตติหรือไม 
  อยางไร 

 

นายแดง  ทิพโสด    เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน      
         จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.        
  ณ หองประชุมผาประตูเมือง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีผูเขารวมประชุม 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายแดง  ทิพโสด  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นางทองหนวง แกวจันดี กรรมการ 
3. นายบวรนันท  ทองพนา กรรมการ/เลขานุการ 

ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 
14 สิงหาคม 2563 ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ และไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการรับคําแปรญัตติ ดังนี้ 

1. วันท่ี 15 สิงหาคม 2563  ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 
2. วันท่ี 16 สิงหาคม 2563  ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 
3. วันท่ี 17 สิงหาคม 2563  ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 
4. วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. 
ณ หองผาประตูเมือง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ในวัน เวลา ดังกลาว ปรากฏวาไมมี

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ยื่นขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แตอยางใด 

คณะกรรมการจึงไดรวมกันพิจารณารายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละสวนโดยละเอียด ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ขอความใด เห็นวาขอความในงบประมาณรายจายรายการตาง ๆ มีความเหมาะสมแลว จึงมีมติคงไว
ตามรางเดิมและสงรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวคืนและรายงานความเห็นใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบอโพธิ์ทราบ เพ่ือนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 
3 ตอไป 

 
 

/ประธาน... 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
  พ.ศ. 2564 ไดรายงานผลการประชุมการแปรญัตติใหท่ีประชุมทราบ ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
  สวนตําบลบอโพธิ์และคณะผูบริหารทองถ่ินยื่นคําแปรญัตติและมีความเห็นใหคงรางเดิมทุกประการ 
  ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหกับสมาชิกสภาทุกทานแลว 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบมีมติใหคงรางเดิม ตอไปขอเขาสูวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ผมจะขอมติท่ี 
  ประชุมวาสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ขอมติครับ 
 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 19 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ประธานสภาฯ  สภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 19 เสียง ขอเชิญผูบริหารชี้แจงครับ 
 

เทียมตา พรมรักษา เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.       ดิฉันขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ทุกทาน ท่ีลงมติเห็นชอบราง 
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยมติเปนเอกฉันท ซ่ึงรายละเอียด
  ตาง ๆ ก็เปนไปตามอํานาจหนาท่ีและเพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
  ขอขอบคุณคะ 
 

 

ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมสภาเห็นชอบแลวก็ใหเจาหนาท่ีงบประมาณและผูเก่ียวของนํารางขอบัญญัติ
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอตอทานนายอําเภอนครไทยเพ่ือพิจารณา
  อนุมัติเห็นชอบและประกาศใชตามระเบียบกฎหมายตอไป 
 

ท่ีประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีทําใหการ
  ประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
  แลว ผมขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ณ บัดนี้ 
 
   

เลิกประชุมเวลา ๑4.45 น.   

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

/ความเห็นของ... 
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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  สุทธิกัญจน       ผูตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
       (นายกุญชาญ     สุทธิกัญจน)  
          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
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