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สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563   ครั้งที่   3 

วันท่ี   25   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2563 
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ณ  หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 2 นายสมนึก  หมื่นสี รองประธานสภา อบต. สมนึก  หมื่นสี  
3 นางส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. ส้มแป้น  อิงคนินันท์  
4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. - ลา 
5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก  
6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. ชุติมา  อินทร์พร  
7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. สมบูรณ์  ขนันทอง  
8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. รุ่ง  แก้วบุญเรือง  
9 นายบุญช่วย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญช่วย  ขาวลูกอิน 

 10 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 
 11 นางสายหยุด  พึ่งเมือง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมือง 
 12 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 
 13 นางอัมพร  ใกล้สมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. อัมพร  ใกล้สมจิตต์ 
 14 นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมือน 
 15 นายสมศักดิ์  ศรีสอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรีสะอาด 
 16 นายสมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง 
 17 นางสงกรานต์  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุ่น 
 18 นายทวี  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. ทวี  แสงอุ่น 
 19 นางสนิท  โยเฮือง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 
 20 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. เสวย  รักษา  

21 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. - ลา 
22 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. การะเกด  คงตาก 

 23 นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. เบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ 
  

 
 



2 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ 
 25 นายกิตติคุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. - ลา 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต. ชนัญ  สุพลพิชิต 

 2 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ชนัญ  สุพลพิชิต 
 

  
ของนายก อบต.บ้านโตก 

      
 

 
   

 
 

   
 

     
     
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวดัเพชรบรูณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563   ครั้งที ่ 3 
วันท่ี   25   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านโตก 

************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ฯ  มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  25  คน  เข้าร่วมประชุม  22  คน  ไม่มาประชุม   3  คน  ครบองค์
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ            ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงรายละเอียดการประชุมครับ  
เลขานุการสภา ฯ           ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  

3  ประจ าปี  2563  โดยมีก าหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563  และได้ขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาการประชุมออกไปอีก 15 วัน  คือตั้งแต่วันที่  16 – 30  สิงหาคม  
2563  ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่  3  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มี
เรื่องพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  คือการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วาระที่สอง  
และวาระท่ีสาม  รวมถึงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2563   และ
เรื่องอ่ืน  ๆ  ที่สภาจะต้องพิจารณาร่วมกัน  ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ 

ประธานสภา ฯ             ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโตก  อยู่ในต าแหน่ง  25  คน  มาประชุม  ฯ  จ านวน  22  คน ไม่มาประชุม  
จ านวน  3  คน  ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  1  คน  และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  เนื่องจากในวันนี้นายกิตติคุณ  กุลพันธ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่ 

ได้มาประชุมเนื่องจากป่วย  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.  1  ท่านเพ่ือ
ท าหน้าที่เลขานุการสภา ฯ  ชั่วคราว  ขอเชิญครับ 
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นางเบ็ญจมาภรณ์  ฯ ดิฉันนางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13  ขอเสนอนางการะเกด  คง 

ตาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12  เป็นเลขานุการชั่วคราวคะ 
ประธานสภา ฯ  ผมขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 
นายสุระศักดิ์ ฯ  ผมนายนายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13  ผมขอรับรองครับ 
นายรุ่ง  ฯ  ดิฉันนายรุ่ง  แก้วบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3  ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา  ฯ หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอคนอ่ืนอีกคุณการะเกด  คงตาก  ได้เป็นเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  (ชั่วคราว)  และขอเชิญเลขานุการสภา ฯ (ชั่วคราว)  
อ่านรายงานการประชุมสภา  ฯ  ครั้งที่ผ่านมาครับ 

เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
(ชั่วคราว) 3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  3  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  เมื่อดิฉันได้อ่าน

รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที่
ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ  อ่านรายงานการ
ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีเลขานุการสภร ฯ  ได้อ่านรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว 
นั้นมีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ   

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   22  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งด
ออกเสียง  -   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

1.รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  น าเสนอรายงานการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบครับ 

ประธานคณะกรรมการ เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ 
แปรญัตติ ฯ  บริหารส่วนต าบลบ้านโตกทุกท่าน  กระผม  พ.ต.สมบูรณ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  ใน 

ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ดังนี้ 
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ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ เสนอ
ค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่  17 – 19  สิงหาคม  2563  และคณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ  ได้
ด าเนินการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   และด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2563 
นั้น   ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่ านใดมายื่นค าแปรญั ตติ  ฯ แต่อย่ างใดและ
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้คงร่างเดิมครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  1  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2563 
   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2563  ผมขอเชิญปลัดองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้องให้สภา ฯ  ได้รับทราบครับ 

ปลัด อบต. ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) และประกาศใช้ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ข้อ 22/1 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย"  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงขอให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกพิจารณา 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564  (วาระท่ีสอง  ขั้นแปรญัตติ) 
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ประธานสภา ฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่สอง 

ขั้นแปรญัตติ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2554)   

ข้อ  50  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ
ข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
รายงานนั้น”   

  ข้อ  59  “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ภายในระยะเวลาที่สภาก าหนด  ตามข้อ  45  วรรคสามและข้อ  
49  วรรคหนึ่ง” 

ข้อ  60  “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”   

ข้อ  61  “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
     (2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
   ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ 

ขาด” 
ประธานสภา ฯ  จากผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ผลปรากฎว่าไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด 

มายื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แต่
อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้คงร่างเดิมนั้น  ผมขอ
มติที่ประชุมสภา ฯ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   วาระท่ี  2  ด้วยครับ 
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ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

ผ่านวาระท่ี  2  จ านวน  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง    -    เสียง 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564  (วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ) 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระที่  
3  ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้มีมติเห็นชอบ
ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ผ่านวาระท่ี  2  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง  และผม
ขอให้สมาชิกสภา ฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ในวาระที่  3  ว่าจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  หรือไม ่ ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  
เสียง 

ประธานสภา ฯ  บัดนี้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
ได้ด าเนินการมาครบทุกขั้นตอนของระเบียบแล้ว  หลังจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโตกจะได้จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือเสนอให้นายอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  พิจารณาลงนามตาม
มาตรา  87  วรรค  3  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  4  การทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด 

เพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตกชี้แจงรายละเอียดให้สภา ฯ  ทราบครับ 

ปลัด อบต.ฯ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัดการ 
ขยะอันตรายชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ยอมรับและยินยอมที่จะด าเนินการร่วมกันที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนโดยวิธีจ้างเหมาเอกชนก าจัดและให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชนและด าเนินการส่งมายัง
สถานีขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนตามแผนการด าเนินการรวบรวมและส่งก าจัดขยะอันตราย
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการทบทวน
บันทึกข้อตกลงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  นั้น 
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จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ดังนั้นในวันนี้จึงได้
เสนอร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  พ.ศ.2563)  เพื่อให้สภา ฯ  พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ครับ 

ประธานสภา  ฯ  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
ได้ชี้แจงการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด 
เพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ให้สภา ฯ  ได้รับทราบนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  
ด้วยครับ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์   ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออก
เสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านโตกครับ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  1  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2563   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกจึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ
แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนาส่วนใดบ้าง  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  2  การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคชิคุนกุนยา  ด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่  2.2  
เพชรบูรณ์  ว่าจะออกด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโต
กรอบที่  2  ในวันที่  1 -  3  กันยายน  2563  ซึ่งก าหนดการนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ได้แจกก าหนดการฉีดพ่นให้ทุกท่านแล้วและขอความร่วมมือให้ท่านประชาสัมพันธ์การฉีดพ่น
ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบด้วยครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบต.ฯ เรื่องที่  3  การจัดท าโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจ าปี  2563  ส าหรับการจัด

อบรมจิตอาสาภัยพิบัตินั้นทางอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าต าบลบ้านโตก
ก าหนดการอบรมในวันที่  8 – 10  กันยายน  2563  ณ  ริมดอยรีสอร์ท  ส าหรับรายชื่อผู้
เข้าอบรมนั้นผมจะมีหนังสือเชิญประชุมและรับคู่มือการอบรมอีกครั้งหนึ่งครับ 
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ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกผมขอปิดการประชุมสภา ฯ  ใน 

วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
 
 

ลงชื่อ   การะเกด  คงตาก     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางการะเกด  คงตาก) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  (ชั่วคราว) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
        ลงชื่อ      คนอง  พุฒฟัก    กรรมการ          
                                                              (นายคนอง  พุฒฟัก) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ       ตุ๋ย  ทองดี      กรรมการ          
                                                                (นายตุ๋ย  ทองดี) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ      สมนึก  หมื่นสี     กรรมการ          
                                                              (นายสมนึก  หมื่นสี) 
                                                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 วันนี้.  วันที่  25  สิงหาคม  2563   . ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2  
วันที่  14  สิงหาคม  2563 
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ลงชื่อ   ประมวล  สุขดี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประมวล  สุขดี) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก 


