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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ  ปัญจจอม ประธานสภา อบต.เชียงบาน ประจวบ  ปัญจจอม 

๒. นายศิริชัย  บังวัน รองประธานสภา อบต.เชียงบาน ศิริชัย  บังวัน 

๓. จ่าสิบตำรวจชัย  รวมสุข เลขานุการสภา อบต.เชียงบาน ชัย  รวมสุข 

4. นางกัลยาณ ี ศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑  บ้านปางวัว กัลยาณี  ศรีจันทร์ 

๕. ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งมอก เนรมิต  ใจกล้า 

๖. นายสมชาย  ใจวังโลก ส.อบต.หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งมอก สมชาย  ใจวังโลก 

๗. นายสัญชัย  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๓  บ้านเชียงบาน สัญชัย  หอมนาน 

๘. นายสมสิทธิ์  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๓  บ้านเชียงบาน สมสิทธิ์  หอมนาน 

9. นายอ้วน  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน อ้วน  หอมนาน 

10. นายผิน  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔  บ้านเชียงบาน ผิน  หอมนาน 

11. นายสายชน  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้านเชียงบาน สายชน  แสงศรีจันทร์ 

12. นายเกริกชัย  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๖  บ้านแพด เกริกชัย  มังคลาด 

13. นายกรวิชญ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๖  บ้านแพด กรวิชญ์  มังคลาด 

14. นายวัลลภ  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๗  บ้านเชียงคาน วัลลภ  หอมนาน 

15. นายวุฒิชัย  แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๗  บ้านเชียงคาน วุฒิชัย  แผ่นทอง 

16. นายบุญเริ่ม  จันทิมา ส.อบต.หมู่ที่ 8  บ้านเชียงคาน บุญเริ่ม  จันทิมา 

17. นายธันยบูรณ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง ธันยบูรณ์  มังคลาด 

18. นายสมสิทธิ์  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  บ้านเชียงบาน - ลา - 

19. นายสายัญต์  โนทัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑1  บ้านเชียงบาน สายัญต์  โนทัย 

20. นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  บ้านฝั่งแวน วิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

๑. นายประสงค์  กองมะลิ นายก อบต.เชียงบาน ประสงค์  กองมะลิ 

๒. นายฐาปนพงศ์  มังคลาด รองนายก อบต.เชียงบาน ฐาปนพงศ์  มังคลาด 

3. นายประนอม  อินทา เลขานุการนายก อบต.เชียงบาน ประนอม  อินทา 

4. นางสาวรำพรรณ  มหาชัย รองปลัด อบต.เชียงบาน รำพรรณ  มหาชัย 
5. นางสาวสุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
สุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ 

6. ส.อ.นรวิชญ์  สมฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นรวิชญ์  สมฤทธิ์ 

7. นายแดนเหนือ  บุตรเนียม นายช่างโยธา 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

แดนเหนือ  บุตรเนียม 

8. นางสาววิจิตตรา  คำรังสี นักวิชาการสุขาภิบาล 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วิจิตตรา  คำรังสี 

9. นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิริขวัญ  หนุนพลกรัง 
 
เปิดประชุมเวลา  09.๓๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จ่าสิบตำรวจชัย  รวมสุข ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน-

ตำบลเชียงบาน ในนามเลขานุการสภา อบต.เชียงบาน ได้นับจำนวนสมาชิกสภา อบต. 
ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญนายประจวบ  ปัญจจอม ตำแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ไดร้ับหนังสือจากนายสมสิทธิ์  หอมนาน 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 10 ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ 

โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 และในขณะนี้ยังคง 
รักษาตัวอยู่หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ จึงขออนุญาตลาป่วย และไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 
นายประจวบ  ปัญจจอม   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 เรียนเชิญท่าน 
ประธานสภา อบต. ประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่ง นายก อบต. ไดช้ี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
นายประสงค์  กองมะลิ   การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ซึ่ง 
นายก อบต.เชียงบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน-

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ

ดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคญัเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
   หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
       “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 
  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่     
6 กรกฎาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการบรรจุโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาทบทวนโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม การใช้งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ฯลฯ 
   โดยรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 มีดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ 2 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

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

ลำดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจบุัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(แก้ไขใหม)่ 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
แบบมีฝาปิดรูปตัวยู  ข้างวัดทองแย้มถึง
ข้างโรงน้ำดื่มธาราทิพย์  งบประมาณ 
๑๗๙,๗๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
แบบมีฝาปิดรูปตัวยู  ข้างวัดทองแย้มถึง
ข้างโรงน้ำดื่มธาราทิพย์  งบประมาณ 
๑๙๒,๗๐๐ บาท    

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพฒันา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนายรัตน์ คำปา - นายดำรง  
คำนวณ  บ้านเชียงบาน หมู่ที่ ๓  
งบประมาณ ๑๒๙,๓๐๐ บาท 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนายรัตน์ คำปา - นายดำรง  
คำนวณ  บ้านเชียงบาน หมู่ที่ ๓  
งบประมาณ ๑๓๓,๑๐๐  บาท   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางจันทร์เพ็ญ  สมฤทธิ์ –  
นางอรุณ  เกตุเตียน  บ้านเชียงบาน  
หมู่ที่ ๓  งบประมาณ ๔๔,๔๐๐ บาท 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางจันทร์เพ็ญ  สมฤทธิ์ –  
นางอรุณ  เกตุเตยีน  บ้านเชียงบาน  
หมู่ที่ ๓  งบประมาณ  ๔๕,๙๐๐ บาท   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกจิ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางขัน  มังคลาด - นายลบ  
หอมนาน  บ้านเชียงบาน หมู่ที่ ๓ 
งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางขัน  มังคลาด - นายลบ  
หอมนาน  บ้านเชียงบาน หมู่ที่ ๓  
งบประมาณ  ๖๕,๒๐๐ บาท   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 
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ลำดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจบุัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(แก้ไขใหม)่ 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

5. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางอัมพร  พรหมมิรัตน์ –  
นางมูล  หอมนาน  บ้านเชียงบาน  
หมู่ที ่๓  งบประมาณ ๕๐,๗๐๐ บาท 

 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางอัมพร  พรหมมิรัตน์ –  
นางมูล  หอมนาน  บ้านเชียงบาน  
หมู่ที่ ๓  งบประมาณ  ๕๒,๕๐๐ บาท   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

6. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 
๓๙๓,๔๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 
๔๖๗,๒๐๐ บาท   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

7. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านทุ่งมอก หมู่ที ่๒ งบประมาณ 
๕๔๗,๐๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านทุง่มอก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 
๕๕๕,๖๐๐ บาท    

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 

8. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงบาน ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร  
ยาว ๓.๓๐ เมตร. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย  
ไม่น้อยกว่า ๑๖.๑๗ ตร.ม.   

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงบาน ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร  
ยาว ๓.๓๐ เมตร. สูง ๒.๙๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑๖.๑๗ 
ตร.ม.   

แก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.3/ว.3867  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และโยธา 
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นายประสงค์  กองมะลิ   จงึขอชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 
นายก อบต.เชียงบาน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ตามท่ีท่านประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
ประธานสภา อบต. ได้ชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ให้ท่านสมาชิกสภา  

อบต.เชียงบาน ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมี 
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจะดำเนินการขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม      

รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เชียงบาน สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ครัง้ที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕64  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 

นายประจวบ  ปัญจจอม เชิญเลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ  
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ.๒๕64 ให้สมาชิกสภา อบต.  ได้รับทราบ   
จ.ส.ต.ชัย  รวมสุข อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.เชียงบาน สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 2 
เลขานุการสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕64 
นายประจวบ  ปัญจจอม เลขานุการ สภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประธานสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕64 

ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัย 
หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕64เวลา 09.30 น. 

เห็นชอบ   17   เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทูถ้าม 
   -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 
วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

นายประจวบ  ปัญจจอม   เรียนเชิญ  นายก อบต.  กล่าวคำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภา อบต.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
นายประสงค์  กองมะลิ กล่าวคำแถลง   
นายก อบต.เชียงบาน 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

************************ 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  52,782,068.74  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน  92,705,388.27  บาท 
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  18,959,670.19  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  11  โครงการ รวม  118,219.94  บาท 
    1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
    2.1 รายรับจริง จำนวน  46,393,627.01  บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จำนวน              605,490.68  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน               754,729.55  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน              355,017.02  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จำนวน                         0.00  บาท 
 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด     จำนวน                48,165.01  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จำนวน                         0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน          19,412,527.75  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน         25,217,697.00  บาท 
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    2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  52,854.00  บาท 
    2.3  รายจ่ายจรงิ  จำนวน  36,482,147.23  บาท   ประกอบดว้ย 
  งบกลาง        จำนวน  14,835,338.33  บาท 
  งบบุคลากร        จำนวน  13,078,196.35  บาท 
  งบดำเนินงาน      จำนวน    5,699,397.55  บาท 
  งบลงทนุ        จำนวน    1,799,020.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน        จำนวน    1,070,195.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น        จำนวน                  0.00  บาท 
    2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  52,854.00  บาท 
    2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่      จำนวน  4,523,200.00  บาท 
    2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน  0.00  บาท 
    2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
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3. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะมีจำนวนจำกัด เมื่อ 
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย         
ก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ก็พยายามดำเนินการให้ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการ      
ของประชาชนในพื้นท่ี ในทุกๆด้าน 
 

นายประจวบ  ปัญจจอม ท่านสมาชิก อบต. ท่านใดมีประเด็นที่จะซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หรอืไม่  หากไม่มี  ตามที่ ท่านสมาชิก  
   อบต. ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ที่เสนอโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนเชียงบาน  แล้วนั้น  ขอมติ 
ที่ประชุม เพ่ือรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม  รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เห็นชอบ   17    เสียง 

 ไมเ่ห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ) 
นายประจวบ  ปัญจจอม เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ไปแล้ว ลำดับต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการแปรญัตติ  

ขอหารือท่ีประชุมเพ่ือกำหนดขัน้ตอนการแปรญัตติดังนี้ 
  -  จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
  -  ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
  -  ห้วงระยะเวลาในการแปรญัตติ 
  -  เวลาในการแปรญัตติ 
  -  สถานที่ยื่นคำแปรญัตติ 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบน ไดเ้สนอต่อไป 
นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ข้าพเจ้านายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอเสนอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  -  คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  
  -  ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน 
  -  หว้งระยะเวลาในการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 
  -  เวลาในการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. – 1๖.๓0 น. 
  -  สถานทีย่ื่นคำแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภา อบต.เชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
นายเกริกชัย  มังคลาด   กระผมขอรับรองนายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ในการกำหนดขัน้ตอน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  การแปรญัตต ิ
นายสายัญต์  โนทัย  กระผมขอรับรองนายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ในการกำหนดขั้นตอน 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 การแปรญัตต ิ
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นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติทีป่ระชุม  
ประธานสภา อบต. กำหนดขั้นตอนการแปรญัตติตามทีน่ายวิรัตน์  แสงศรีจันทร ์ส.อบต.หมู่ที่  ๑๑ เสนอ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดขั้นตอนการแปรญัตติตามที่นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์  

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอ 
เห็นชอบ   16    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    2    เสียง  ( ประธานสภาและนายวิรตัน์  แสงศรีจันทร ์

       งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดขั้นตอนการแปรญัตติตามที่นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที่ 11 เสนอ ดังต่อไปนี้ 
  -  มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  
  -  ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน 
  -  หว้งระยะเวลาในการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 
  -  เวลาในการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. – 1๖.๓0 น. 
  -  สถานที่ยื่นคำแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภา อบต.เชียงบาน 

ในลำดับต่อไปเป็นขัน้ตอนการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้พิจารณา 
ทีละลำดับ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1  

นายวุฒิชัย  แผ่นทอง ขอเสนอนางกัลยาณี  ศรีจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่  1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ส.อบต.หมู่ที่  7 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลำดับที่ 1 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รบัรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
นายอ้วน  หอมนาน   กระผมขอรับรองนางกัลยาณี  ศรีจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่  4  
นายสายชน  แสงศรีจันทร์ กระผมขอรับรองนางกัลยาณี  ศรีจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม    
ประธานสภา อบต. ให้ นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    16  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
 งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภา อบต.และนางกลัยาณี งดออกเสียง) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มติที่ประชุมเห็นชอบให้นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ ลำดับที่ 1  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ลำดับที่ 2  
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นายสายัญต์  โนทัย ขอเสนอนายสายชน  แสงศรีจันทร ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต.หมู่ที่  11 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ลำดับที่ 2 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
นายสมสิทธิ์  หอมนาน กระผมขอรับรอง นายสายชน  แสงศรีจันทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่  3 
นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ กระผมขอรับรอง นายสายชน  แสงศรีจันทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุม ให้ 
ประธานสภา อบต. นายสายชน  แสงศรีจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2 
มติที่ประชุม เห็นชอบ       16   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 
 งดออกเสียง        2    เสียง (ประธานสภา อบต.และนายสายชน งดออกเสียง) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มตทิี่ประชุมเห็นชอบให้นายสายชน  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ ลำดับที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ลำดับที่ 3  
นายสัญชัย  หอมนาน ขอเสนอ ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ที ่3 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ลำดับที่ 3 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
นายผิน  หอมนาน  กระผมขอรับรอง ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  
นายสายัญต์  โนทัย  กระผมขอรับรอง ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ให้ 
ประธานสภา อบต. ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 3 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ    16    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    2    เสียง(ประธานสภา อบต.และ ร.ต.เนรมิต งดออกเสียง) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ ลำดับที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ลำดับที่ 4 
นายธันยบูรณ์  มังคลาด ขอเสนอ นายวัลลภ  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่  7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ที่  9  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ลำดับที่ 4 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
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นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์  กระผมขอรับรอง นายวัลลภ  หอมนาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 11   
นายอ้วน  หอมนาน  กระผมขอรับรอง นายวัลลภ  หอมนาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ให้ 
ประธานสภา อบต. นายวัลลภ  หอมนาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 4 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    16  เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ    -   เสียง 
 งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภา อบต.และ นายวัลลภ งดออกเสียง) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวัลลภ  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ ลำดับที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ลำดับที่ 5 
นายอ้วน  หอมนาน ขอเสนอ นายบุญเริ่ม  จันทิมา  ส.อบต.หมู่ที่  8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ที่  4    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ลำดับที่ 5 
นายประจวบ  ปัญจจอม ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน 
ประธานสภา อบต. 
นายสญัชัย  หอมนาน กระผมขอรับรอง นายบุญเริ่ม  จันทิมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  
นายกรวิชญ์  มังคลาด  กระผมขอรับรอง นายบุญเริ่ม  จันทิมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
นายประจวบ  ปัญจจอม มี สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเปน็อย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. ให้ นายบุญเริ่ม  จันทิมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 5 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    16    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    2    เสียง (ประธานสภา อบต.และนายบุญเริ่มงดออกเสียง) 
นายประจวบ  ปัญจจอม มติที่ประชุมเห็นชอบให้นายบุญเริ่ม  จันทิมา  ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ ลำดับที่ 5  และตามที่ สมาชิกสภา อบต. ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 5 คน  
ซึ่งมีรายชื่อตามลำดับดังต่อไปนี้ 
- ลำดับที่ 1  นางกัลยาณี  ศรีจันทร์    ส.อบต.หมู่ที่  1 
- ลำดับที่ 2  นายสายชน  แสงศรีจันทร์     ส.อบต.หมู่ที่  5 
- ลำดับที่ 3  ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า  ส.อบต.หมู่ที่  2 
- ลำดับที่ 4  นายวัลลภ  หอมนาน   ส.อบต.หมู่ที่  7 
- ลำดับที่ 5  นายบุญเริ่ม  จันทิมา    ส.อบต.หมู่ที่  8 

   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปพิจารณาต่อไป 
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จ.ส.ต.ชัย  รวมสุข ตามท่ีทางสมาชิกสภา อบต. ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่ 
เลขานุการสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมกันครั้งแรก  

ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. และกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติตั้งแตว่ันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. จนถึงวันที่   
13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30  น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เชียงบาน  
และกำหนดระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันอาทติย์ที ่15 สิงหาคม  
๒๕64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เชียงบาน และนัดประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งต่อไป  ในวันศุกร์ที่ 20  
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เชียงบาน 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3 
นายประจวบ  ปัญจจอม  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ 3 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่งนายกองค์การบริหาร -

ส่วนตำบลเชียงบาน ได้ชี้แจงต่อไป 
นายประสงค์  กองมะลิ   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
นายก อบต.เชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ไปแล้ว  แต่เนื่องจากในการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บางรายการยังไม่ครอบคลุม และบางรายการไม่
สามารถดำเนินการได ้จึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
งบลงทุน ทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และสมควรเพิม่เติมรายละเอียดบางรายการให้ 
เหมาะสมและครอบคลุมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบางรายการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงมีรายการที่ต้องเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 แผนงาน  
คือแผนงานบริหารงานทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป   
      งบลงทุน   
        หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 
          ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
   ฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท 
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คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท 
รายละเอียดดังนี ้
    - ขนาดสูงไม่น้อยกวา่ 3.00 เมตร 
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 7.70 เมตร 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำปี 2562 (เดือนธันวาคม 2562) กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กำหนดราคาและ
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด (แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท 
รายละเอียดดังนี ้
    - ขนาดสูงไม่น้อยกวา่ 3.40 เมตร 
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 5.70 เมตร 
    หมายเหตุ ความกว้างและความสูงรวมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำปี 2562 (เดอืนธันวาคม 2562) กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กำหนดราคาและ
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด (แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท 
เป็นเอกฉันฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ   17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
   งดออกเสียง    1    เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน) 
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป   
      งบลงทุน   
        หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 
          ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
   ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ๆละ 48,400 บาท 

 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ๆละ 48,400 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
    - ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร 
    - ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
    - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
    - มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11.10 ตารางเมตร 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำปี 2562 (เดือนธันวาคม 2562) กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กำหนดราคาและ
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่
2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 แบบ ผ.03) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ๆละ 48,400 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
จำนวน 2 ชั้น 
ชั้นบน - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
         - ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร 
         - ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
ชั้นล่าง - ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร 
          - ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
          - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำปี 2562 (เดือนธันวาคม 2562) กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กำหนดราคาและ
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่
2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 แบบ ผ.03) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ๆละ 48,400 บาท 
เป็นเอกฉันฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ   17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
   งดออกเสียง    1    เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 89 - 
ระเบียบวาระท่ี  5.3 การส่งมอบวัสดุในโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมออกแบบ 

พัฒนาภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark ซุ้มประตโูคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์ 
เมืองรักษ์นกยูงล้านนาตะวันออก 

นายประจวบ  ปัญจจอม  การส่งมอบวัสดุในโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมออกแบบ 
ประธานสภา อบต. พัฒนาภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark ซุ้มประตูโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์ 

เมืองรักษ์นกยูงล้านนาตะวันออก จึงขอเรียนเชิญท่านนายกประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้ชี้แจงต่อไป 

นายประสงค์  กองมะลิ   ตามท่ี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือให้อำเภอ 
นายก อบต.เชียงบาน เชียงคำพิจารณาจัดหาพื้นที่สาธารณะเพ่ือติดตั้งประติมากรรมนกยูง และอำเภอเชียงคำ 

ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พิจารณาจัดหาพ้ืนที่สาธารณะที่มีความ 
เหมาะสมเพ่ือติดตั้งประติมากรรมนกยูง Landmark โดยองค์การบริหารส่วนตำบล- 
เชียงบาน พิจารณาให้ติดตั้งประติมากรรมนกยูง ณ บริเวณพ้ืนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ตำบลเชียงบาน นั้น  
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาแจ้งว่าได้ดำเนินโครงการการบูรณาการ 
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดการประติมากรรมนกยูง Landmark โดยผู้รับจ้าง 
ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบ 
ประติมากรรมนกยูง Landmark ให้อำเภอเชียงคำ รับมอบ อำเภอเชียงคำจึงขอส่งมอบ 
ประติมากรรมนกยูง Landmark ซ่ึงติดตัง้บรเิวณพ้ืนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบล 
เชียงบาน จำนวน 1 รายการ (ประติมากรรมนกยูงพร้อมซุ้มประตูโคมไฟ ความสูง 2  
เมตร) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำไปบริหารจัดการและดูแลรักษาต่อไป 

   ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ)0405.2/020147 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 ตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4(3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการ
ส่วนท้องถิน่ หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จงึเป็นอำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ 
กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 
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    เพ่ือให้การดำเนินงานการส่งมอบวัสดุในโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

กิจกรรมออกแบบพัฒนาภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark ซุ้มประตูโคมไฟประติมากรรม 
สัญลักษณเ์มืองรักษ์นกยูงล้านนาตะวันออก (ประติมากรรมนกยูงพร้อมซุ้มประตูโคมไฟ  
ความสูง 2 เมตร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
ส่วนตำบลเชียงบาน พิจารณาต่อไป 

นายประจวบ  ปัญจจอม  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทุกท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ประธานสภา อบต. การส่งมอบวัสดุในโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมออกแบบพัฒนา 

ภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark ซุ้มประตูโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์นกยูง 
ล้านนาตะวันออก (ประติมากรรมนกยูงพร้อมซุ้มประตูโคมไฟ ความสูง 2 เมตร) เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือข้อสงสัย เพ่ือสอบถามหรอืไม่  หากไม่มี 
ขอมตทิี่ประชุม ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับมอบ วัสดุในโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมออกแบบ 
พัฒนาภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark ซุ้มประตูโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์ 
นกยูงล้านนาตะวันออก (ประติมากรรมนกยูงพร้อมซุ้มประตูโคมไฟ ความสูง 2 เมตร) 
เป็นเอกฉันฑ์  
ด้วยคะแนนเสียง 
เหน็ชอบ   17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี – 
 
ปิดประชุมเวลา    14.30  น. 
 
 

ลงชื่อ จ่าสิบตำรวจ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (  ชัย  รวมสุข  ) 

                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว ในวันที่  13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 
 

 

ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายสมชาย  ใจวังโลก  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  ๒ 
 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายวัลลภ  หอมนาน  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  7 
 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายบุญเริ่ม  จันทิมา  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  8 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภา อบต.เชียงบาน 
สมัย.......................สมัยที่..............ครั้งที่........../..............เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

 
ลงชื่อ                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (  นายประจวบ  ปญัจจอม  ) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  10 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 


