
 
(สําเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
สมัยสามัญประจําป  2563  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
เวลา  09.00  น.เปนตนไป 

ณ  หองประชุมผาประตูเมือง  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายกุญชาญ   สุทธิกัญจน ประธานสภาฯ กุญชาญ    สุทธิกัญจน  
2. นายสมัย    วังคีร ี รองประธานสภาฯ สมัย    วังคีรี  
3. นางเกลานภา  นิระติใส เลขานุการสภาฯ เกลานภา นิระติใส  
4. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  1 ไมเขารวมประชุม ลา 
5. นางอําไพ   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  1 อําไพ   จันทูล  
6. นางไพบูรณ   ยศปญญา สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  2 ไพบูรณ  ยศปญญา  
7. นายกิตติธัช    จําปาสา สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  3 กิตติธัช      จําปาสา  
8. นางสาววันเพ็ญ    มาฉิม สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  3 วันเพ็ญ   มาฉิม  
9. นายบวรนันท    ทองพนา สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  4 บวรนันท    ทองพนา  
10. นางสาวบุญเลิศ    ทองกวด สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  5 บุญเลิศ      ทองกวด  
11. นายสําเนียง    บุญศรีมาส สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  6 สําเนียง บุญศรีมาส  
12. นายสุละชัย    ดวงตานนท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  6 สุละชัย  ดวงตานนท  
13. นางกัญญาณี    เขียนงาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  8 กัญญาณี เขียนงาม  
14. นายบุญเพ็ง     นาร ี สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  9 บุญเพ็ง นารี  
15. นางคําแปง    จําปาแกว สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  9 คําแปง     จําปาแกว  
16. นายกฤตภาส    บัวขัน สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 10 กฤตภาส    บัวขัน  
17. นายสมร    สงสอน สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 10 สมร       สงสอน  
18. นางบังอร    เชื้อบุญมี สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 11 บังอร    เชื้อบุญมี  
19. นางทองหนวง  แกวจันด ี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ทองหนวง แกวจันดี  

 
 
 
 
 
 

/ 20. นายบุญญฤทธิ์... 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
20. นายบุญญฤทธิ์   โสภาศร ี สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  12 บุญญฤทธิ์  โสภาศร ี  



21. นางศรีจันทร     สุทธ ิ สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  12 ศรีจันทร    สุทธ ิ  
22. นายแดง     ทิพโสด สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  13 แดง      ทิพโสด  
23. นางบุญเลิศ  แกวเขม สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  13 บุญเลิศ  แกวเขม  

 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นางลําพูล   จันทูล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  1 ลา  
     
     
     

 
ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางเทียมตา   พรมรักษา นายก อบต.บอโพธิ ์ เทียมตา   พรมรักษา  
2. นายวสันต  จันทรบอโพธิ์ รองนายก อบต.บอโพธิ์ วสันต  จันทรบอโพธิ์  
3. นายสมบัติ  สีวิราช รองนายก อบต.บอโพธิ์ สมบัติ  สีวิราช  
4. ร.ต.ชาญวุฒิ  เย็นขัน เลขานุการนายก อบต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน  
5. นางสุพาพรรณ  มีสุข ผูอํานวยการกองคลัง สุพาพรรณ  มีสุข  
6. นางฉันทนา  ผิวฟก หัวหนาสํานักปลัด ฉันทนา  ผิวฟก  
7. นายบูรณพิภพ พสิษฐพสุชา ผูอํานวยการกองชาง บูรณพิภพ พสิษฐพสุชา  
8. นางสาวณภัทรพร  คําลา นักวิเคราะหนโยบายฯ ณภัทรพร  คําลา  
9. นางสาวรัตติยา  โสคําภา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รัตติยา  โสคําภา  

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

           (ลงช่ือ)   เกลานภา นิระติใส 
   (นางเกลานภา  นิระติใส) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  
 

 

 

 

3 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.     

   เม่ือท่ีประชุมพรอม 
เกลานภา นิระติใส ไดเชิญประธานสภาฯ (นายกุญชาญ สุทธิกัญจน) 
เลขาฯสภา  ไดกลาวเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 
กุญชาญ สุทธิกัญจน เรียนนายก อบต. คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 



ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 ซ่ึงมีระเบียบวาระการ 
  ประชุมดังตอไปนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 17  
    กันยายน 2563 

   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ / กระทูถาม 
     3.1 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจายสถานการณคลังหลังปดงบประมาณ
     รายจายประจําป พ.ศ.2563 

 3.2 เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
 สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

3.3 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียงและ
 ลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
 ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

3.4 เรื่อง การกําหนดสถานท่ีและจัดสถานท่ีปดประกาศเพ่ือเตรียมการ
 เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และนายก
 องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 

3.5 เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
3.6 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.7 เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1 เรื่อง ขอความเหน็ชอบโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ         

     พ.ศ. 2564 หมวดคาครุภัณฑ 
    4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําป 

     2564            

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ฯ   (ถามี)     

ประธานสภาฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

 

/ระเบียบวาระ...  
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  2563 สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 1/2563  
                       มีเรื่องตองแจงใหสภาทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายหลายเรื่องคือ                  
    การโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจําป 
   2564 สมัยแรก และมีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมสภา และในวันนี้ไดรับแจงการลาจากสมาชิก
   สภา จํานวน  1  ทาน  ไดแก  นางลําพูล  จันทูล  เนื่องจากติดธุระสวนตัวท่ีตางจังหวัด  จึงขอแจงให
   ท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  2563 



ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 
  2563 ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เกลานภา นิระติใส เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน     
เลขานุการฯ  ดิฉันขออนุญาตชี้แจง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา ก็คือทางเจาหนาท่ีได
  จัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ ประจําป 2563 สมัยวิสามัญ
  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 ใหกับทุกทานแลว มีท้ังหมดจํานวน 16 หนา แยกเปน
  บัญชีรายชื่อผูมาประชุม/ผูเขารวมประชุม จํานวน 2 หนา และเนื้อหาสาระการประชุมท่ีผานมา ตั้งแต
  ระเบียบวาระท่ี 1 – ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีท้ังหมด 14 หนา จะมีสมาชิกทานใดจะแกไข 
  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม ไมมีแกไขและท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบ/ถือปฏิบัต ิ
      3.1 เรื่อง รายงานรายรับ-รายจายสถานการณคลังหลังปดงบประมาณรายจายประจําป      
      พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจายสถานการณคลังหลัง      
  ปดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดตอ         
  ท่ีประชุม 
 
 
 
 
 

/นางสุพาพรรณ... 
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นางสุพาพรรณ มีสุข     เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสถานะการคลังของ อบต. บอโพธิ์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไวจํานวน 42 ,000,000 บาท ณ ปจจุบัน (ณ 30 ก .ย . 2563 ) มีเ งินรายรับจริงปงบ 2563          
จํานวน 50,621,153.30 บาท รับจริงสูงกวาประมาณการจํานวน 2,513,923.30 บาท  คิดเปนรอยละ 
105.23 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก .ย .2563 ท่ีสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ของ อบต.ได           
จํานวน 17,595.41 บาท ยอดเงินสะสม ณ 30 ก.ย.2563 จํานวน 28,681,630.38 บาท ยอดเงินทุน
สํารองสะสม ณ 30 ก.ย.2563 จํานวน 19,533,629.66 บาท และองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์มี
รายงานรับ – จายเงิน ปงบประมาณ 2563 ประจําเดือนกันยายน 2563  รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจก
ใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม รับทราบรายงานรายรับ-รายจายสถานการณคลังหลังปดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 
 

  3.2 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
  ทองถิ่น พ.ศ. 2562  



ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ใหรายละเอียดตอท่ี
  ประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก  เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน      
รก.ปลัด   คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
  ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 มีท้ังหมด 18 หมวด ดิฉันขอสรุปสั้นๆ นะคะ โดยมี 
  รายละเอียดดังนี้ 
   หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป จะประกอบดวย 2 สวน 
    สวนท่ี 1 การประกาศใหมีการเลือกตั้ง กอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงของ
  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไมนอยกวาหกสิบวัน และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรางประกาศใหมีการเลือกตั้ง เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
  จังหวัดไดเห็นชอบ ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งแลวใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
  สวนทองถ่ินประกาศใหมีการเลือกต้ังกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน และใหผูอํานวยการการ
  เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินปดประกาศใหมีการเลือกต้ังไว ณ ท่ีทําการองคกรปกครอง
  สวนทองถ่ินท่ีมีการเลือกตั้งนั้นและสงไปใหอําเภอ เพ่ือปดประกาศดังกลาวไว ณ ท่ีวาการอําเภอ 
    สวนท่ี 2 การเตรียมการเลือกตั้ง เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
  ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจงขอความรวมมือผูวา 
  ราชการจังหวัด นายอําเภอ และหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน
  นั้น รณรงคและประชาสัมพันธใหราษฎรทราบกําหนดวันเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกต้ัง สถานท่ีรับ
  แจงเหตุการณไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
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   หมวดท่ี 2 เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง  
    สวนท่ี 1 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขต
  หมูบานเปนเขตเลือกตั้งเวนแตกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดไว
  เปนอยางอ่ืน 
    สวนท่ี 2 เขตเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหาร
  ทองถ่ินใหใชเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 3 หนวยเลือกตั้ง ใหปดประกาศไว ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
  เฉพาะหนวยเลือกตั้งท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  และปดไวท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณ 
  ใกลเคียงกับท่ีเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง สงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  จํานวนหนึ่งชุด ,สงใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บไวเปนหลักฐาน
  จํานวนหนึ่งชุด 
    สวนท่ี 4 ท่ีเลือกตั้ง เพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง
  ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยูใน
  บริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น 
   หมวดท่ี 3 เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 1 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนวันครบ
  วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  หกสิบวันหรือเม่ือมีกรณีท่ีตองมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระใหหัวหนาพนักงาน
  ทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    สวนท่ี 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาล 
  เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ใหมีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน



  ทองถ่ิน จํานวนสามคน โดยแตงตั้งจากขาราชการและเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขตอําเภอ
  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตั้งอยู 
    สวนท่ี 3 คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  
  มีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการออกเสียงลงและการนับคะแนนเลือกตั้งในท่ีเลือกตั้งของแตละหนวย
  เลือกตั้ง 
    สวนท่ี 4 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

1. รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณท่ีเลือกตั้ง 
2. สนับสนุนการปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
3. รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และอุปกรณ

ท่ีเก่ียวของตลอดจนระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
4. รับแจงเหตุในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในวันเลือกตั้ง 
5. จับกุมและควบคุมตัวผูกระทําผิดสงพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีพบการ
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    สวนท่ี 5 เจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ก็จะมีหนาท่ีและอํานาจเหมือนกับ
   สวนท่ี 4 คะ 
    สวนท่ี 6 การอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กอนเลือกตั้งให  
   คณะกรรมการการเลือกตั้งและผูอํานวยการการเลือกตั้งจัดใหมีการอบรมคณะกรรมการ 
   ประจําหนวยเลือกตั้ง และ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกต้ังใหเขาใจบทบาท
   และหนาท่ีของตนเอง 
    สวนท่ี 7 คาตอบแทนของผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผูท่ี
   ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง ไดรับคาตอบแทนตามอัตราบัญชี 
   คาตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดไวทายระเบียบนี้ 
   หมวดท่ี 4 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจํากัดสิทธิ และบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 1 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 
   ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
    สวนท่ี 2 การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการถูกจํากัดสิทธิ    
   การแจงเหตุวาไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งใหทําเปนหนังสือซ่ึงอยางนอยตองระบุหมายเลขบัตร
   ประชาชนและท่ีอยูตามหลักฐานทะเบียนบานใหชัดเจน โดยยื่นตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
   นายทะเบียนทองถ่ินท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตทองท่ีดวยตนเอง 
    สวนท่ี 3 บัญชีรายช่ือผู มี สิทธิ เ ลือกตั้ ง  อยางนอยตองมี เลขประจําบาน           
   เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ หมายเหต ุ
    สวนท่ี 4 การเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
   ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา ผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีขอเพ่ิม
   ชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงใหผูยื่นคํารอง
   หรือเจาบานทราบ พรอมดวยเหตุผลภายในสามวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่ง 
    สวนท่ี 5 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิ
   เลือกตั้งของบุคคลใดแมคําพิพากษายังไมถึงท่ีสุดก็ตาม ใหเลขาธิการคณะกรรมการการ 
   เลือกตั้งจัดใหมีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและแจงผูอํานวยการ 



   ทะเบียนกลางเพ่ือหมายเหตุการณถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง          
   เปนประจําทุกเดือน 
    สวนท่ี 6 การยายบุคคลเขามรในทะเบียนบานโดยมิชอบ การยายบุคคลตั้งแตหา
   คนข้ึนไปซ่ึงไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบานเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
   เลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนภายในสองปนับแตวันท่ียายเขามาในทะเบียนบาน 
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   หมวดท่ี 5 การสมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนผูสมัคร 
    สวนท่ี 1 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามมิใหใช
  สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 2 การย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้ง  ตองใชเอกสารดังตอไปนี้ในการสมัครรับ 
  เลือกตั้ง  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
3. ใบรับรองแพทย 
4. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงป

ท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร 
สวนท่ี 3 การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบหลักฐานการสมัครและตรวจสอบวาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม 

สวนท่ี 4 การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ใหผูสมัครไดรับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้งตามลําดับกอนหลังการมายื่นใบสมัครตามลําดับเลขท่ีใบรับใบ
สมัครท่ีผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกใหแตละบุคคล 

สวนท่ี 5 การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนการช่ัวคราว เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกต้ัง ใหสํานักงาน
แจงรายชื่อผูเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สวนท่ี 6 ตัวแทนผูสมัครประจํา ณ ท่ีเลือกตั้ง  ตัวแทนผูสมัครตองอยูในท่ีซ่ึงจัดไว 
ณ ท่ีเลือกตั้ง ท่ีซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได และหามมิใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งหรือจับตองบัตรเลือกตั้ง 

   หมวดท่ี 6 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  ภายหลังประกาศรายช่ือผูสมัคร  
    สวนท่ี 1 กรณีผูสมัครไมมีช่ือในประกาศรายช่ือผูสมัคร ผูสมัครผูใดไมมีชื่อใน 
  ประกาศรายชื่อผูสมัครของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสิทธิยื่นคํา
  รองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพ 
    สวนท่ี 2 กรณีความปรากฏหรือไดรับแจงวาผูสมัครไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
  กรณีความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันใหคณะกรรมการ
  การเลือกตั้งวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 
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หมวดท่ี 7 คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร 

    สวนท่ี 1 หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลากําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการ
  เลือกตั้งของผูสมัคร การกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครกอนประกาศใหมี 
  การเลือกตั้ง และคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1. ขนาดพ้ืนท่ีและลักษณะทางภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
3. จํานวนหนวยเลือกตั้ง 
4. ดัชนีราคาผูบริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย 
สวนท่ี 2 หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง 

ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ใหผูสมัครแตละคนยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง 
พรอมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงดวยตนเองหรือมอบอํานาจเปน
หนังสือใหผูอ่ืนยื่นแทนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

   หมวดท่ี 8 การดําเนินการเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 1 หีบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะทําดวยโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ี
  ม่ันคงและแข็งแรง มีฝาดานบนและมีชองสําหรับใสบัตรเลือกต้ัง ระหวางตัวฝาและตัวหีบบัตรเลือกต้ัง 
  ใหมีท่ีใสกุญแจ สามารถมองเห็นภายในได โดยรอบตองมีลักษณะมิดชิด และมีขนาดเพียงพอท่ีจะบรรจุ
  บัตรเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง 
    สวนท่ี 2 บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งใหใชกระดาษท่ีมีขนาดกวางยาวตามความจําเปน 
    สวนท่ี 3 การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอย
  กวาสามคนและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกต้ังเปนผูรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 
  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณการเลือกตั้งท่ีตองใชในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือ 
  ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
    สวนท่ี 4 การดําเนินงานในวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
  เลือกตั้งและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งนําหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
  เลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้งท่ีตองใชในการเลือกตั้งไปถึงท่ีเลือกตั้งเวลาประมาณ  
  07.00 น. เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการออกเสียงลงคะแนน 
    สวนท่ี 5 การออกเสียงลงคะแนน  หลักฐานในการขอใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก      
  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือ
  หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 
    สวนท่ี 6 การดําเนินงานหลังปดการออกเสียงลงคะแนน เม่ือถึงเวลาปดการออก
  เสียงลงคะแนน ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศปดการออกเสียงลงคะแนน เชน 
  กลาววา บัดนี้ถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลวใหปดการออกเสียงลงคะแนนและงดจายบัตร
  เลือกตั้ง 
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   หมวดท่ี 9 การนับคะแนนเลือกตั้ง 



    สวนท่ี 1 วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้งใหกระทํา ณ ท่ีเลือกตั้ง 
  โดยเปดเผยและติดตอกันใหเสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งไมได 
    สวนท่ี 2 ลักษณะบัตรเสีย บัตรเลือกตั้งท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
  และไมใหนับเปนคะแนนเลือกตั้ง 

1. บัตรปลอม 
2. บัตรท่ีมีการทําเครื่องหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตหรือเขียนขอความใด ๆ ลงในบัตร

เลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน 
3. บัตรท่ีมิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน เปนตน 

หมวดท่ี 10 ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 สวนท่ี 1 การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังจากคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งแลวใหตรวจสอบความถูกตองกอนจัดทําประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแตละ
เขตเลือกต้ัง แลวปดประกาศไว ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพรอมรายงาน
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว 

 สวนท่ี 2 การประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ไดรับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแลวเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง 

หมวดท่ี 11 วิธีการจับสลากกรณีผูสมัครสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไดคะแนน
เลือกตั้งมากท่ีสุดเทากัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูสมัครได
คะแนนเลือกตั้งเทากันจัดใหมีการจับสลากภายในสามวันนับแตวันประกาศผลการนับคะแนนพรอมท้ัง
แจงใหผูสมัครทราบกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีจับสลากดังกลาว 

หมวดท่ี 12 การเปล่ียนท่ีเลือกตั้งใหม การงดการลงคะแนนเลือกตั้งและการงดการนับ
คะแนนเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดท่ีเลือกตั้งใหมใน
ตําบลเดียวกันท่ีมีผูสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก และปดประกาศไว ณ ท่ีวา
การอําเภอ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีทําการผูใหญบาน 

หมวดท่ี 13 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการนับคะแนน
ใหมในหนวยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใด เม่ือมีเหตุดังตอไปนี้ 

1. จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใชออกเสียง
ลงคะแนน 

2. มีผูรองเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรวาการนับคะแนนเลือกตั้งมิได
เปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
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หมวดท่ี 14 การออกเสียงลงคะแนนใหม และเลือกตั้งใหม 
 สวนท่ี 1 การออกเสียงลงคะแนนใหม  กรณีมีบัตรชํารุดหรือสูญหาย หรือการนับ

คะแนนเลือกตั้งตอไปจะกอใหเกิดความไมสุจริตหรือเท่ียงธรรม , มีบัตรเสียเปนบัตรปลอม 
 สวนท่ี 2 การเลือกตั้งใหม กรณีไมมีผูสมัครไดคะแนนมากวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือก

ผูใด และผูสมัครไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 



หมวดท่ี 15 การคัดคานการเลือกตั้ง ผูมีสิทธิยื่นคัดคานการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่น
คัดคานไดตั้งแตวันท่ีประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 

หมวดท่ี 16 การเก็บรักษา การทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 สวนท่ี 1 การเก็บรักษา ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาอยางนอยหนึ่งคณะจากพนักงานสวนทองถ่ินประกอบดวย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไมนอยวาสองคน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับ
การเก็บรักษาและเอกสารท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 สวนท่ี 2 การทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งท่ี
จะทําลายไดตามระเบียบนี้ คือ บัตรเลือกตั้งท่ีใชในการออกเสียงลงคะแนนแลว และบัตรเลือกตั้งท่ี
เหลือเต็มเลม 

หมวดท่ี 17 ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังท่ีเลือกตั้ง และแบบพิมพท่ีใชใน
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนตามตัวอยางและแบบพิมพทายระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 18 บทเฉพาะกาล การคํานวณคาใชจายของผูสมัคร ใหคํานวณคาใชจายของผูสมัคร
ท่ีใชจายไปตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.3 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหา
  เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหา
  เสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2563
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก         เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามใน
  การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2563 มีท้ังหมด 5 หมวด ดิฉันขอ
  สรุปสั้น ๆ นะคะ มีรายละเอียดดังนี้คะ 
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   หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 6 กรณีท่ีผูสมัครผูใดดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งในระหวางระยะเวลา 
  ดังตอไปนี้ 

1. ในกรณีท่ีเปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ใหดําเนินการหาเสียง
เลือกตั้ง ตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันท่ีครบวาระจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันกอนวันเลือกตั้ง 

2. ในกรณีท่ีเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหดําเนินการหาเสียงเลือกตั้ง 
ตั้งแตวันท่ีตําแหนงวางลงจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง 

หมวดท่ี 2 การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 สวนท่ี 1 วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในการหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูสมัคร พรรคการเมือง หรือผูใดแลวแตกรณี สามารถใช
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทอนิกสไดดวยตนเอง หรือมอบหรือวาจางบุคคลหรือนิติ
บุคคลดําเนินการแทนได ดวยวิธีการ ดังตอไปนี้  



1. เว็บไซต 
2. โซเซียลมีเดีย 
3. ยูทูป 
4. แอปพลิเคชั่น 
5. อีเมล 
6. เอสเอ็มเอส 
7. สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนทุกประเภท 
สวนท่ี 2 การแจงวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส ในการหา

เสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูสมัคร พรรคการเมือง แลวแตกรณี แจงวิธีการ 
รายละเอียด ชองทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส 

สวนท่ี 3 การหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลท่ีมิไดเปนผูสมัครหรือพรรคการเมือง   
โดยการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหกับบุคคลท่ีมิไดเปนผูสมัครหรือพรรค
การเมืองท่ีประสงคจะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูสมัครใด แสดงชื่อ
และชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อยอ สัญลักษณหรือเครื่องหมายใดท่ีสามารถ
ระบุเจาะจงตัวบุคคลท่ีดําเนินการได  

สวนท่ี 4 การดําเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ท่ีไมถูกตอง เม่ือผูอํานวยการเลือกต้ังประจําจังหวัดไดรับรายงานหรือพบเหตุการณหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกสท่ีไมถูกตอง ใหรายงานตอเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  
เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

   หมวดท่ี 3 ผูชวยหาเสียง ผูสมัครท่ีประสงคจะมีผูชวยหาเสียงเพ่ือชวยเหลือในการหาเสียง
   เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ใหผูสมัครแจงรายละเอียดเก่ียวกับผูชวยหาเสียง หนาท่ีและ 
   คาตอบแทนผูชวยหาเสียง รวมท้ังหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบ 
   ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบกอนวันดําเนินการ 
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   หมวดท่ี 4 การปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผนปายเกี่ยวกับการหา
   เสียงเลือกตั้ง ใหผูสมัครท่ีประสงคจัดทําและปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือ
   จัดทําและติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําและปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดกวางไมเกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไมเกิน 42 เซนติเมตร 

2. จัดทําและติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกวางไมเกิน 
130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไมเกิน 245 เซนติเมตร 

หมวดท่ี 5 ลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง หามผูสมัครดําเนินการ หรือยินยอมให
พรรคการเมืองหรือผูใดดําเนินการนําสถาบันพระมหากษัตริยมาเก่ียวของกับการหาเสียง
เลือกตั้ง และหามแจกจายเอกสารเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการวางหรือโปรยในท่ี
สาธารณะ แจกเอกสารหรือวีดิทัศนเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมิไดระบุชื่อตัว ชื่อสกุล 
ชวยเหลือเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดใหแกผูใดตามปกติ
ประเพณีตาง ๆ 
รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
   3.4 เรื่อง การกําหนดสถานท่ีและสถานท่ีปดประกาศเพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 



ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง การกําหนดสถานท่ีและสถานท่ีปดประกาศเพ่ือ 
  เตรียมการเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการ  
  บริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ฉันทนา  ผิวฟก          เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รก.ปลัด  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงการกําหนดสถานท่ีและสถานท่ีปดประกาศเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งฯ ดังนี้ 
  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ไดกําหนดสถานท่ีปดประกาศและติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียง
  เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

1. สถานท่ีปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกวางไมเกิน 30 เซนติเมตรและ
ขนาดความยาวไมเกิน 42 เซนติเมตร (ภาพโปสเตอร ขนาดกระดาษประมาณ A3) โดยกําหนดเปน
แนวตั้งและวิธีปดประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้งใหผูสมัครปดประกาศฯ ไดสถานท่ีละ 1 แผน และตอง
ไมปดทับซอนกับประกาศของผูสมัครอ่ืน รวม  14  แหง แตละแหงจัดกระดานไว 14 ปาย ณ บริเวณ
ดังตอไปนี้ 

1.1 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ (บอรดหนาอาคารองคการบริหารสวนตําบล)  
1.2 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ 
1.3  อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 2 บานน้ําเลา 
1.4 บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี 3 บานปารวก 
1.5 บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี 4 บานแกงทุง 
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1.6 ท่ีทําการศูนยสาธิตการตลาด หมูท่ี 5 บานนาตาดี 
1.7 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี  6 บานเนินสวรรค 
1.8  อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 7 บานโคกคลาย 
1.9 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 8  บานปาบง 
1.10 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 9 บานวังชมพู 
1.11 บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการกํานันตําบลบอโพธิ์ หมูท่ี 10 บานปาปอบิด 
1.12 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 11 บานโคกเนินทอง 

                               1.13 อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 12  บานใหมอนามัย 
                         1.14 บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ 

2.สถานท่ีติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกวางไมเกิน 130 เซนติเมตร 
ขนาดความยาวไมเกิน 245 เซนติเมตร (ปายคัทเอาทหาเสียง) 

2.1 บริเวณทางเขาหมูท่ี 1 บานบอโพธิ์ 
2.2 บริเวณทางแยกเขาหมูท่ี 7 บานโคกคลาย (ถนนนครไทย-ดานซาย) 
2.3 บริเวณทางแยกเขาหมูท่ี 9 บานวังชมพู (ถนนนครไทย – ดานซาย) 

                               2.4 บริเวณทางแยกเขาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ หมูท่ี 2 บานน้ําเลา 
2.5 บริเวณทางแยกจุดตอระหวางหมูท่ี 4 บานแกงทุงกับหมูท่ี 10 บานปาปอบิด 
2.6 บริเวณหนารานคาชุมชน/ศูนยสาธิตการตลาดทุกหมูบาน 

                               2.7 บริเวณทางแยกจุดตอระหวางหมูท่ี 3 บานปารวกกับหมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ 
2.8 บริเวณทางแยกจุดตอระหวางหมูท่ี 2 บานน้ําเลากับหมูท่ี 8 บานปาบง 
2.9 บริเวณสองขางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2013 ตั้งแตบานบอโพธิ์ หมูท่ี 1              

ถึงบานวังชมพูหมูท่ี 9 ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
      2.10 บริเวณถนนสองขางทางภายในหมูบาน หมูท่ี 1-13 ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย  
                             จังหวัดพิษณุโลก 



      2.11 หามมิใหติดแผนปายตามตําแหนงดังนี้ เชน เกาะกลางถนน รองน้ําแบงผิวจราจร   
                   สวนประกอบของสะพานหรือบนสะพานลอย บริเวณใกลถนนสี่แยกของถนนทุกสาย 
         หรือใกลบริเวณทางโคง ฯลฯ เม่ือเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแลวใหผูสมัครดําเนินการจัดเก็บ
         หรือรื้อถอนออกไปโดยเร็ว 

รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/3.5 เรื่อง การรายงาน... 
 
 

15 
   3.5 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา ขอเชิญ
  นายกเทียมตา ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
เทียมตา พรมรักษา         เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต. ดิฉันขออนุญาตชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา ดังนี้ 

                 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

*************************************** 
   ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2560 หมวดท่ี 14 การปกครองสวน
  ทองถ่ิน มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหาร 
  ทองถ่ินเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให 
  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7     
  พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
  นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  คําแถลงนโยบายของนายก
  องคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย 
  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

   ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  องคการบริหารสวน
  ตําบลบอโพธิ์  จึงขอประกาศรายงานผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ  การใชจายงบประมาณ 
  และผลการดําเนินงานในรอบป  รวมท้ังการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
  สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป และใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการ
  บริหารสวนตําบล  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับบริหารจัดการองคการ
  บริหารสวนตําบลบอโพธิ์  ดังนี ้
  ก.  วิสัยทัศน   ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

“ตําบลบอโพธิ์ ใสใจบริการ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวมสืบสานประเพณี 
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  มีดังนี้ 



1.   ปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.   เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีสุขภาพดี 
3.   สงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
4.   อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

/ค.ยุทธศาสตร... 
 

16 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา     

องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานการเกษตร 
   1.3  แผนงานการพาณิชย 
   ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
      ทรัพยสิน 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   2.3 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2  แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2   แผนงานการศึกษา 
5.3   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.3  แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  8  บริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
8.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
8.4  แผนงานงบกลาง 
 

 /ง.  การวางแผน... 

  



 
 

17 
  ง.  การวางแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   
            ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน      
   เชน  การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริง
  ของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 169 โครงการ งบประมาณ จํานวน 84,455,860 บาท  สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 86 60,883,000 
2.  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพยสิน 

13 13,891,400 

3.  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 11 2,657,500 
4.  สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 140,000 
5.  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 19 3,512,460 
6.  สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    9 1,265,000 
7.  สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 9 435,000 
8.  บริหารราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 17 1,671,500 

 
รวม 8 ยุทธศาสตร 

 
169 

 
84,455,860 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิ... 
 
 
 

18 
แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์



     

 
              

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์
     

 

 

/ คําอธิบาย... 

19 
จ.การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563   เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
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จํานวนเงิน 

ยุทธศาสตร 



งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  จํานวน 81  โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ  จํานวน
เงิน 23,633,534.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 

โครงการ ตามขอบัญญัติ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 17 3,680,334 

2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8 13,666,400 

3. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 7 577,500 

4. สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 85,000 

5. สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 19 4,361,300 

6. สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 340,000 

7. สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 9 250,000 

8. บริหารราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 13 673,000 
 

รวมท้ังส้ิน 81  23,633,534 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         

 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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จํานวนโครงการในขอบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 



       
ฉ. การใชจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีจํานวนโครงการท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน 
81โครงการ งบประมาณท่ีตั้งจายไว จํานวน 23,633,534 บาท และไดนําไปดําเนินการจริง จํานวน 63  
โครงการ โดยใชจายงบประมาณท้ังสิ้น  22,447,097 บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

  
ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ

ตาม
ขอบัญญัติ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

จํานวน
โครงการท่ีได
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 17 3,680,334 17 3,535,832 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

8 13,666,400 6 12,918,906 

3. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 7 577,500 6 537,632 
4. สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 85,000 3 61,942 

5. สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพ
และท่ัวถึง 

19 4,361,300 17 4,230,703 

6. สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 340,000 1 319,776 

7. สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

9 250,000 4 249,826 

8. บริหารราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

13 673,000 9 592,480 

รวม  8 ยุทธศาสตร 81 23,633,534 63 22,447,097 
/ตาราง... 

21 
      ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น /ขอบัญญัติ/โครงการท่ีมี    
 การเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

 
จํานวนโครงการ ป 2563 

แผนพัฒนา  ขอบัญญัติ ดําเนินการ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 86 17 17 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 13 8 6 
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งบประมาณในขอบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ยุทธศาสตร 

จํานวนเงิน 



และทรัพยสิน 
3. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 11 7 6 
4. สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 5 3 
5. สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 19 19 17 
6. สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 3 1 
7. สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 9 9 4 
8. บริหารราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 17 13 9 

รวม 169 81 63 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง... 
 

22 
ตารางเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ ป 2563 

แผนพัฒนา  ขอบัญญัติ เบิกจาย 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 60,883,000 3,680,334 3,535,832 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความ
ปลอดภัย     ในชีวิต และทรัพยสิน 13,891,400 13,666,400 12,918,906 
3. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 2,657,500 577,500 537,632 
4. สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 140,000 85,000 61,942 
5. สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 3,512,460 4,361,300 4,230,703 
6. สงเสริมการทองเท่ียวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 1,265,000 340,000 319,776 
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แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา/บรรจุในขอบัญญัติและท่ีมีการ
ดําเนินการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 



    และสิ่งแวดลอม 
7. สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน 435,000 250,000 249,826 
8. บริหารราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 1,671,500 673,000 592,480 

รวม 
 

84,455,860 23,633,534 22,447,097 
                  

 
 

รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

/รายละเอียด... 
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                         3.6 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.6 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน          
  (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ณภัทรพร  คําลา         เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะห ดิฉันขออนุญาตชี้แจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ดังนี ้

  สวนท่ี   1 
         ขอมูลท่ัวไป 

 

                         1. ช่ือ องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
                     1.1   ท่ีตั้ง 
           (1)    จัดตั้งเปน   องคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 
           (2)    ท่ีตั้งเลขท่ี 115 หมูท่ี 2 บานน้ําเลา ตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย     

       จังหวัดพิษณุโลก อยูหางจากอําเภอนครไทย 21 กิโลเมตร 
             1.2  เนื้อท่ี 

                      องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ   103,125  ไร   หรือประมาณ 165    
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น/ในขอบัญญัติและ  ท่ี
เบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ยุทธศาสตร 

จํานวนงบประมาณ 



                  ตารางกิโลเมตร 
             1.3  ภูมิประเทศ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ต.นามาลา อ.นาแหว จ.เลย 
ทิศใต  ติดตอกับ ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต.กกสะทอน อ.ดานซาย จ.เลย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

     ลักษณะภูมิประเทศ   องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสลับกับเชิงเขา   
                 มีสภาพปาท่ีสมบูรณซ่ึงเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
  ท่ีราบ  ประมาณ   8,750  ไร 
  พ้ืนท่ีภูเขา ประมาณ                   42,789  ไร 
  พ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ          37,282  ไร 
  พ้ืนท่ีประมง ประมาณ      133  ไร 

แหลงน้ํา  ประมาณ   1,269  ไร 
ท่ีอยูอาศัย ประมาณ          12,902   ไร 

ลักษณะภูมิอากาศ   องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสลับกับภูเขา 
               ทําใหอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว, ฤดูรอน อากาศไมรอนนัก, ฤดูฝนมีฝนตกชุกเกิดอุทกภัยบางเปนบางป       
     อุณหภูมิเฉลี่ย  16-38  องศาเซลเซียส 
 
 

/1.4 จํานวน... 
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     1.4   จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  13   หมูบาน     

องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ จํานวน 13 หมูบาน ดังนี้ 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. หมายเหตุ 

1 บานบอโพธิ์ นายขยัน แพทยไชโย นางอําไพ 
นางลําพูล 

จันทูล 
จันทูล 

 

2 บานน้ําเลา นายจรัญ ปญญาประสิทธิ์ นางไพบูรณ ยศปญญา 
 

 

3 บานปารวก นายผล สมสี นายกิตติธัช 
นางสาววันเพ็ญ 

จําปาสา 
มาฉิม 

 

4 บานแกงทุง นายสมคิด ตาสี นายบวรนันท 
นายกุญชาญ 

ทองพนา 
สุทธิกัญจน 

 

5 บานนาตาดี นายสิทธิพงษ ปานคํา นางสาวบุญเลิศ ทองกวด 
 

 

6 บานเนินสวรรค น.ส.อุษณีกรณ   จันบอโพธิ ์ นายสําเนียง 
นายสุละชัย 

บุญศรีมาส 
ดวงตานนท 

 

7 บานโคกคลาย นายบุญล้ํา ทิพโสต นายสมัย 
 

วังคีรี 
 

 

8 บานปาบง นางทับทิม ยวนแหว นางกัญญาณี 
นางเกลานภา 

เขียนงาม 
นิระติใส 

 



9 บานวังชมพู นายเดชา สุทธิ นางคําแปง 
นายบุญเพ็ง 

จําปาแกว 
นารี 

 

10 บานปาปอบิด นายบุญเรือง โสคําภา นายสมร 
นายกฤตภาส 

สงสอน 
บัวขัน 

กํ า นั น  ต .
บอโพธิ ์

11 บ า น โ ค ก เ นิ น
ทอง 

นายบุญสง สุทธิ นางทองหนวง 
นางบังอร 

แกวจันด ี
เชื้อบุญมี 

 

12 บ า น ใ ห ม
อนามัย 

นายณรงคศักดิ ์ ดวงตานนท นายบุญญฤทธิ ์
นางศรีจันทร 

โสภาศร ี
สุทธิ 

 

13 บ า น ใหม ไ ท ย
เจริญ 

นายสมนึก เย็นขัน นายแดง 
นางบุญเลิศ 

ทิพโสด    
แกวเขม 
 

 

 

 

/1.5 ขอมูล... 
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1.5 ขอมูลประชากร 
องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด  จํานวน 2,296  ครัวเรือน  มีประชากรท้ังสิ้น       

6,979 คน  แยกเปน 

- ชาย  จํานวน 3,474  คน 

- หญิง จํานวน 3,505  คน 

รวม  จํานวน  6,979   คน 

(ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2563  งานทะเบียนราษฎร) 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  

“ตําบลบอโพธิ์  ใสใจบริการ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  รวมสืบสานประเพณี  
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  ใชชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  

1. ปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีสุขภาพดี 
3. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
4. อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามหลัก 

                ธรรมาภิบาล 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

  1.  ประชาชนตําบลบอโพธิ์ ไดรับความสะดวกดานการคมนาคม  ไฟฟา และสาธารณูปโภค 
2.  ตําบลบอโพธิ์เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.  ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
4.  ประชาชนตําบลบอโพธิ์ มีอาชีพ มีรายไดเสริม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดําเนินชีวิตตามหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียง 



5.  ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี  และมีองคความรูท่ีทันสมัย 
6.  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียว 
7.  ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
     และภูมิปญญาทองถ่ิน 
8.  องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์มีการบริหารจัดการท่ีดี 

 
 
 

/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
ประจําป (พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไว 8 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
   1.2 แผนงานการเกษตร 
   1.3  แผนงานการพาณิชย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   2.3 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 
    

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2  แผนงานการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานการศึกษา 
5.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมการทองเท่ียวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.3  แผนงานการเกษตร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  8  บริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
8.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  



8.4  แผนงานงบกลาง  
 

/ผลการ... 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มีท้ังหมด 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  2.เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  3.สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
  4.สงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  6.สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  7.สงเสริมศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  8.บริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
            สวนรายละเอียดของแตยุทธศาสตรขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานดูตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทานแลว  

 สวนท่ี   4 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากจํานวนหมูบานของตําบลบอโพธิ์ มีท้ังหมด 13 หมูบาน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบล 
บอโพธิ์ แมวาจะมีงบประมาณไมมากแตก็ตองปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลายดาน และโครงการท่ีประชาชน 
เสนอมาใหบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีโครงการจํานวนมาก ทําใหงบประมาณท่ีมีอยูไมเพียงพอในการ 
ดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานตามแผนไมสําเร็จลุลวงตามท่ีไดจัดทําไว หรือไมสามารถตอบสนองความ 
ตองการของประชาชนทุกคนไดครบถวนทุกโครงการ แตทุกโครงการท่ีดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป  สวนใหญลวนนํามาจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและเปนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
แทบท้ังสิ้น ขอสังเกตท่ีพบจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีสงผลใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีดังนี้ 

1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
2. โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีจํานวนมากเกินไป 
3. ประชาชนไมใหความรวมมือในการรวมจัดทําเวทีประชาคมระดับหมูบาน 
4. ประชาชนยังไมเขาใจถึงกระบวนการในการจัดทําแผนท่ีแทจริง 
5. ระเบียบและขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดทําแผนฯท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอยจนยากตอการนําไป

ปฏิบัติ 

จากสาเหตุดังกลาวท่ีพบ นับวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการติดตามและประเมินผลแผน การจัดทํา 
และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561–2565) ไปสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบล 
บอโพธิ์ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
 
 
 
 
 
 

/ขอพิจารณา... 
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ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 

   ในการจัดทําเวทีประชาคมระดับหมูบานในข้ันตอนกอนการเริ่มจัดทําเวทีประชาคมควรเพ่ิม 
          ชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนในทุกหมูบานไดรับทราบเก่ียวกับความสําคัญของการมารวม    
 จัดทําเวทีประชาคมวามีผลดีผลเสียอยางไร  ผูเขารวมประชาคมจะไดรับประโยชนอยางไรจากการ
 มารวมประชาคม เพราะสวนใหญแลวในการจัดทําเวทีประชาคมในแตละปท่ีผานมา ผูเขารวม
 ประชาคมสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ ซ่ึงอยูติดบาน ดูแลลูกๆ หลานๆ อยูกับบาน จึงขาดความรู ความ
 เขาใจและวิสัยทัศนในการนําเสนอโครงการ  ทําใหโครงการบางสวนท่ีไดจากการประชาคมเปนปญหา
 เล็ก ๆ นอย ๆ ของตนเอง ซ่ึงในบางเรื่องก็เปนเรื่องเล็กนอยท่ีสามารถแกไขไดดวยตนเอง ดําเนินการ
 เองได หมูบานมีงบประมาณหรือศักยภาพท่ีสามารถดําเนินการเองได  หรืออาจขอความรวมมือกับผูนํา
 หมูบานและราษฎรในพ้ืนท่ีในการดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเองกอน หากชุมชนไมสามารถ
 ดําเนินการแกไขปญหาเองไดแลว จึงคอยนําเสนอเพ่ือใหเขาสูการแกไขปญหาในระดับตําบลตอไป  
 การขาดความรวมมือจากคนในชุมชนในการจัดทําเวทีประชาคมทําใหการนําเสนอโครงการสวนใหญ 
 เปนการเสนอโครงการเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับบุคคลเพียงบางกลุม ไมใช
 เปนการเสนอโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของคนสวนใหญอยางแทจริง 

สงผลใหหลังจากการจัดทําเวทีประชาคมผานพนไปแลว มีผูนําหรือราษฎรบางสวนมาขอเสนอ 
          เพ่ิมโครงการในภายหลัง โดยอางวามีความจําเปนเรงดวน  และเปนปญหาของคนสวนใหญ   เนื่องจาก 
          ในข้ันตอนของการจัดทําเวทีประชาคมไมไดไปรวมประชาคม ในสวนของการทําความเขาใจกับราษฎร 
          ในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําเวทีประชาคมระดับหมูบาน  เจาหนาท่ีตองแนะนําราษฎรในหมูบานและ  

  ผูเขารวมประชาคม ใหเขาใจถึงกระบวนการในการจัดทําแผน มีการใหคําแนะนําในการจัดลําดับและ 
          ความสําคัญของโครงการตาง ๆ ใหคํานึงถึงความเดือดรอนท่ีประชาชนสวนใหญไดรับผลกระทบเปน  

  หลัก และในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีแตละหมูบานไดรับการจัดสรรจริง โดยอาจมีการ   
  นําเสนอขอมูลโดยการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีแตละหมูบานไดรับจัดสรรในปท่ีผานมา อธิบายถึง
  ความเปนไปไดในแตละโครงการท่ีประชาชนเสนอมา วาโครงการใดท่ีสามารถนําไปดําเนินการไดกอน
  หรือหลัง รวมถึงเหตุผลและความจําเปนในการเลือกโครงการไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือใหราษฎรเขาใจถึง
  หลักในการนําแผนไปปฏิบัติ วามีขอจํากัดในดานงบประมาณท่ีทองถ่ินไดรับจัดสรรและอีกอยางการ
  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นตองมีการปรับปรุงและทบทวนเปนประจําทุกปอยูแลว กรณีท่ีมี 
  งบประมาณจํากัดก็ควรจะนําโครงการท่ีเปนความเดือดรอนของคนสวนใหญและมีความจําเปนเรงดวน
  ไปดําเนินการกอน   โครงการท่ีเปนปญหารองลงมาและไมมีความเรงดวนมากนัก สามารถนําไป 
  ดําเนินการในปงบประมาณถัดไป สวนโครงการท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมาก และเกินศักยภาพท่ี
  ทองถ่ินจะดําเนินการเองได จะมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
  ตอไป 
                รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับสมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.7 เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.7 เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ณภัทรพร  คําลา         เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นักวิเคราะห ดิฉันขออนุญาตชี้แจงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

สวนท่ี  1 ลักษณะของแผนดําเนินงาน 
1.   ลักษณะของแผนดําเนินงาน 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ินพ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น เปนแผนท่ีมี 
  จุดมุงหมาย  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีตองดําเนินการจริง
  ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ประจําปงบประมาณนั้น  และยังเปนแนวทางใน
  การดําเนินโครงการกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน การจัดทําแผน
  ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์  ไดมีการประสานงานและบูรณาการการทํางาน 
  รวมกับหนวยงานราชการในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอโพธิ์และไดจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
  โครงการพัฒนาและกิจกรรมไวอยางชัดเจน  ซ่ึงจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้น 
  ปงบประมาณประจําปนั้นมีความสะดวกมากข้ึน 

2.   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
  2.1  เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของแผนดําเนินงาน   วัตถุประสงคข้ันตอนในการดําเนินงานและ 

ประโยชนของการจัดทําแผนดําเนินงาน 
2.2 เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีขององคการ 

บริหารสวนตําบลบอโพธิ์ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.3 เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และลดความซํ้าซอนของโครงการ/   

กิจกรรม 
2.4 เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินในการควบคุมการดําเนินงาน  

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
2.5 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
3.   ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน  

   องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์    ไดจัดทําแผนดําเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข   
  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้    

3.1   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/ 
                     กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานจริงในเขตพ้ืนท่ีของตําบล  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของตนเองและ  
  โครงการ/กิจกรรมท่ีประสานและบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอโพธิ์ 
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  3.2   พิจารณาจัดหาหมวดหมูโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล   
  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการบูรณาการทําใหเกิดการ   
  ประสานงานท่ีดี 
  3.3   จัดทํารางแผนดําเนินงาน 
  3.4   นํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 



                     เพ่ือพิจารณา       
  3.5  นํารางแผนดําเนินงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์เพ่ือประกาศใชแผน 
                     ดําเนินงาน 

4. ระยะเวลาการจัดทําแผนดําเนินงาน 
แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ 

                     รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ  
  โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการใน  
  พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

5.   ประโยชนของแผนดําเนินงานและการวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชน  ดังนี้ 
  4.1   การดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย 
  4.2   ลดความไมแนนอนและซํ้าซอนของโครงการ/กิจกรรม 
  4.3   เปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.4   ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี 
  4.5   ใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 
  4.6   สะดวกในการติดตามและประเมินผล 

             สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
2.1  วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

“ตําบลบอโพธิ์  ใสใจบริการ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  รวมสืบสานประเพณี  
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  ใชชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

     2.2 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์รวมกับประชาคมทองถ่ิน  

          สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหาร 
          สวนตําบลบอโพธิ์ ไว   8  ยุทธศาสตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค 
  2.  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
4.  สงเสริมการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง  
6.  สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
7.  สงเสริมการศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

  8.  บริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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                    2.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับความสะดวกดานการคมนาคม  ไฟฟา น้ําอุปโภค-บริโภค  

และการสาธารณูปโภคทุกดานอยางท่ัวถึง 
      2.  ตําบลบอโพธิ์เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      3.  ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
      4.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
      5.  ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีดี  และท่ัวถึง 
      6.  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
      7.  ประชาชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

  



     และภูมิปญญาทองถ่ิน    
8. องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเขาถึงประชาชน และมีการบริหาร 
จัดการภายในองคกรท่ีดี 

 

       2.4  ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของประชาชนท่ีไดรับความสะดวกดานการคมนาคมขนสง 
2. รอยละของประชาชนท่ีมีแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร  
3. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม ท่ีไดรับการสงเสริม 

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมดานการดูแลสุขภาพ 
5. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมดานการอาชีพ  
6. จํานวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับการสงเสริมดานการเรียนการสอน 
7. จํานวนหมูบานท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
9. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  
11. รอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ อบต.บอโพธิ์  
12. รอยละของจํานวนบุคลากรในองคกรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
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           2.5 คาเปาหมาย 

1. ประชาชนไดรับความสะดวกจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
2. ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี มีการดูแลสวัสดิการของผูสูงอายุ ผูพิการผูดอยโอกาส 

ในสังคมอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานการศึกษา การพัฒนาดานอาชีพ มีรายไดเพียงพอ 

สามารถพ่ึงพาตนเองได 
4. ชุมชนนาอยู สภาพแวดลอมดี ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีสถานท่ีทองเท่ียว 

สําหรับพักผอนหยอนใจ 
5. กิจกรรมทางศาสนาไดรับการสงเสริม วัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ินไดรับการสืบทอด 

โดยคนรุนหลัง 
6. อบต. มีการบริหารงานท่ีโปรงใส ปลอดทุจริต ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและ 

รวมตรวจสอบการทํางาน 
     2.6  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค 

  กลยุทธ 1.1 พัฒนาเสนทางการคมนาคมและการไฟฟาอยางท่ัวถึง 
1.2 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 



1.3 พัฒนาระบบประปาและแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ      
            ทรัพยสิน 
กลยุทธ 2.1 จัดระเบียบชุมชนและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   2.2 สงเคราะหชวยเหลือ เด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูประสบภัย 
     2.3   ปองกันและแกไขปญหาการเสพ/จําหนายยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

กลยุทธ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกระดับ 
   3.2 รณรงค ปองกันและระงับโรคติดตอ 
   3.3 สงเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 4.1 สงเสริมการสรางรายไดและพัฒนาอาชีพแกคนในชุมชน 
   4.2 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 

กลยุทธ 5.1 พัฒนาแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน 
   5.2 เสริมสรางทักษะการเรียนรูและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
   5.3 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กลยุทธ 6.1 พัฒนาเสนทางแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
6.2  ฟนฟูและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน 

 6.3 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมการศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

  กลยุทธ 7.1 ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  8  บริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ 8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการทํางานและการใหบริการประชาชน 
   8.2  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีในองคกรเพ่ือการบริการประชาชน 
   8.3 อบรมใหความรูแกประชาชนและเปดโอกาสในการมีสวนรวมตรวจสอบ 

การทํางานของ อบต. 
   8.4  สงเสริมดานสวัสดิการของพนักงานและเจาหนาท่ีในองคกร 

2.7  แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค 

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2   แผนงานการเกษตร 
1.3   แผนงานการพาณิชย 

ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
             ทรัพยสิน 

 



  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   2.2 แผนงานสงคมสงเคราะห 
     2.3   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

  3.1 แผนงานสาธารณสุข 
   3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   4.2 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 

  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

5.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
/ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
      6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.3 แผนงานการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมการศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
   7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี  8  บริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   8.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   8.4  แผนงานงบกลาง  
   สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอใหทุกทานดูตามท่ีสําเนาแจกใหกับทุกทาน  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดครุภัณฑ 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 หมวดคาครภุัณฑ ขอเชิญ ผูอํานวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
บูรณพิภพ พสิษฐพสุชา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผอ.กองชาง กระผมขอชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     หมวดครุภัณฑ โอนครั้งท่ี 1/2564 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ มีความจําเปนตองโอน  
  งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ คือคาจัดซ้ือบันไดอเนกประสงค จํานวน     
  1 อัน เปนเงิน 15,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกองชางในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
  และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในตําบลบอโพธิ์ 
           กองชาง จึงเห็นควรขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์พิจารณาอนุมัติ 
  ดําเนินการดังนี ้

 



 โอนลด  งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟา 
                     และวิทยุ งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 60,000 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน    
           15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จํานวน 45,000  บาท         

โอนเพ่ิม (โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน 
                     งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง  คาจัดซ้ือบันไดอเนกประสงค  จํานวน  ๑  อัน 
  เห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณมาตั้งจาย จํานวน 15,000 บาท 
 
 

/ฉันทนา... 
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ฉันทนา  ผิวฟก  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
รก.ปลัด           งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  
  หมวด  4  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน 
           หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
  รายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

1. กองชาง  ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  2564           
หมวดคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท 

ประธานสภาฯ  สรุปแลวการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้ง ท่ี 1         
  หมวดคาครุภัณฑของกองชาง รวมเปนเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท รายละเอียดตามท่ีสําเนาแจกใหกับ  
  สมาชิกทุกทาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ
  ตอไปครับ (ไมมี) 
ท่ีประชุม          เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564             
  หมวดคาครุภัณฑ ดวยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําป 2564 สมัยแรก 
 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
  ประจาํป 2564 สมัยแรก ขอชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
                 วันนี้คงจะเปนการประชุมสภาครั้งสุดทายตามท่ีสภาแหงนี้ไดกําหนดไวคือสมัยท่ี ๔ 

ตั้งแตวันท่ี 6– 20  พฤศจิกายน  2563 ตอไปกระผมขอหารือท่ีประชุมวาการกําหนดสมัย 
ประชุมสภาสามัญประจําป  2564  สมัยแรก (ของปถัดไปคือ พ.ศ. 2564)  ควรมีก่ีสมัย 
จะเริ่มตนเม่ือใดและมีกําหนดก่ีวัน  ขอเชิญเสนอครับ 

สําเนียง   บุญศรีมาส เรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน 
ผมขอเสนอใหมีการกําหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  2564  สมัยแรกคือสมัยท่ี ๑ ระหวาง 
วันท่ี  6 – 20  กุมภาพันธ  2564  จํานวน  15  วัน สวนจะกําหนดก่ีสมัยจํานวนก่ีวันตั้งแต 
เม่ือไหรนั้นขอใหท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
สุละชัย ดวงตานนท ผมนายสุละชัย ดวงตานนท  สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 ขอรับรอง การกําหนดการประชุมสภาสมัย  
  สามัญประจําป 2564 สมัยแรก ระหวางวันท่ี 6-20 กุมภาพันธ 2564 ครับ 
 

กิตติธัช จําปาสา          ผมนายกิตติธัช  จําปาสา  สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 ขอรับรอง การกําหนดการประชุมสภาสมัย  
  สามัญประจําป 2564 สมัยแรก ระหวางวันท่ี 6-20 กุมภาพันธ 2564 ครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดมีความเห็นท่ีจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม (ไมมี) 
ท่ีประชุม  เห็นชอบใหกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป  2564  สมัยแรกดังนี้คือ 



    ระหวางวันท่ี  6– 20 กุมภาพันธ 2564  จํานวน 15 วัน  ดวยคะแนนเสียง จํานวน        
           22 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีทําใหการ
  ประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
  แลว ผมขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2563 ณ บัดนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา   11.30 น.   

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