
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  2  กรกฎาคม  ๒563 
ณ  ห้องประชุมธารทอง  ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รองนายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายสมาน  บัวองค์ รอง นายก อบต. สมาน  บัวองค์ 
4 นางสมธง  โทจำปา เลขานุการนายก อบต. สมธง  โทจำปา 
5 นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม หัวหน้าสำนักงานปลัด ศุวภัทร  หมื่นชม 
6 นางฐานนันท์  รินศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์ รินศิริ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๒ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ อิต  ทาสีดา 
๓ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๔ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สาร  มั่นนาค 
๕ นายสมชาย  บามา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สมชาย  บามา 
๖ นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
๗ นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
๘ นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หวั่น  ศรีนวล 
9 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ พิชัย  ยาจำปา 

๑0 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
๑1 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
๑2 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
๑3 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
๑4 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
๑5 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
๑6 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
๑7 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 
18 นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 



 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
8 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
9 นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 

10 นางสาวขวัญทิพย์ เนตรแสงสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขวัญทิพย์ เนตรแสงสี 
๑1 นางสาวอมรรัตน์   ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ ม่วงทิม 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
รองประธานสภาฯ            ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑7  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.  
                               ๒๕๖3 กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ      เนื่องจากประธานสภาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในฐานะเป็นรอง

ประธานสภาฯ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
มติที่ประชุม       รับทราบ 

1.1 เรื่อง พรก.ฉุกเฉิน สถานการณ์โควิด  
-ในขณะนี้ ได้ดำเนินไปในระยะที่ 5 แล้ว ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในปัจจุบัน ทั่วโลก
มีจำนวนมาก อย่าประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้รักษาระยะห่างทาง
สังคม สวมหน้ากากป้องกัน หมั่นล้างมือ ดูแลความสะอาด เชื้อโรคจะได้ไม่
กลับมาอีก  

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่แล้วว่า 
    ถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  16 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
รองประธานสภาฯ            5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
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เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่ง 
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
    โดยมีรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)  
    เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 หน้าที่ 4  
         แบบ ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 1 รายการ  
   แผนงาน  เคหะและชุมชน   หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
           ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
   วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์  

- รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูง 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 130 แรงม้า  
      จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 2564  จำนวน  2,700,000 บาท 

รองประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  
นายลำไพร  จันทะคุณ        รถกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ 2,700,000 บาท งบประมาณตั้งจ่าย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5      จะเพียงพอหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ         ประมาณการรายรับเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอสำหรับตั้งงบประมาณจัดซื้อรถกระเช้า 
    ไฟฟ้า ก่อนตั้งงบประมาณต้องสืบราคาอีกครั้งหนึ่ง หากปลายปีงบประมาณ 
    ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อก็สามารถนำมาแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณแก้ไขรายละเอียด 
    วงเงินและนำเสนอสภา ตามระเบียบวิธีการงบประมาณสามารถแก้ไขได้ 
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด         เห็นด้วยที่ตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอในการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3      และควรจะมีรายละเอียดคุณลักษณะมาให้สภาฯ ได้ตรวจดูด้วย 
เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงว่า เป็นเพียงการขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อถึงเวลาเสนอ 
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะมีเอกสารแนบให้ครบถ้วน  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเรื่องเงินงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองคลัง        การตั้งงบประมาณครั้งที่ผ่านมาประมาณการรายรับจำนวน 34 ล้านบาท ของ 
    ทุกปีจะมีงบพัฒนาล้านกว่าบาทแต่ครั้งนี้มาเปรียบเทียบรายรับจริงครั้งที่ผ่านมาก็  
    สามารถเปรียบเทียบดูว่ารายรับจริงมากกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา   
    ปีต่อไปก็สามารถประมาณการรายรับเพิ่มได้  
รองประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
รองประธานสภาฯ            ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
มติที่ประชุม       เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 3 คะแนนเสียง 17 เสียง 
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5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  

รองประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ         การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2)  
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
    ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีรายละเอียดใน 
     ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4  
     

- ภาคผนวก   - 
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รองประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
รองประธานสภาฯ            ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
มติที่ประชุม       เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 

คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

5.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
รองประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  
    ดังต่อไปนี้     
         1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน  
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน 
    ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
       2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
                3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
    กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
        4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
    ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
เลขานุการสภาฯ                   ก่อนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานข้อมูล 
    เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
 - เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้อง  
  ส่ง ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จำนวน 16,902,513.38 บาท  
 - สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ 
  อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 1,439,000.00 บาท  
 - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน  15,463,513.38 บาท 
 - สำรองงบบุคลากรประมาณ 3 (เดือน) และค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3  
  เตือน จำนวน  216,060.00 บาท  
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- สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนอื่น เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ  
  ประมาณ 3 เดือน จำนวน 860,800.00 บาท  
 - เงินสะสมคงเหลือ จำนวน 14,386,653.38 บาท  
 - สำรองกรณีสาธารณภัย 10% จำนวน 1,438,665.34 บาท  
 - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน  12,947,988.04 บาท 
 2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563  
          จำนวน  9,605,977.28 บาท 

 
รองประธานสภาฯ            ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
    ประจำปีงบประมาณ 2563 

เลขานุการสภาฯ               ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ   
    รายละเอียดดังนี้ 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    - โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้าน    

ชาติตระการ จำนวน 495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (แบบหอถังแชมเปญ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 

 

รองประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
รองประธานสภาฯ            ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563  
    โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ    
    จำนวน 495,000.- บาท  
มติที่ประชุม       อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 

เป็นเงิน 495,000.- บาท คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖                เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                    สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                              หารือต่อที่ประชุม  ให้ยกมือที่ละคน     
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด      สอบถามผู้บริหารว่ามีแผนดำเนินการฉีดพ่นยุงวันไหน เพราะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม        กำหนดการพ่นยุง ได้ดำเนินการทั้ง 4 โรงเรียนครบถ้วนแล้ว โดย 
หัวหน้าสำนักปลัด  มี รพสต.ชาติตระการ เป็นหน่วยจัดทำแผนในการฉีดพ่นดังกล่าว ซึ่งในหมู่บ้านก็จะ 
    ดำเนินการฉีดพ่นเร็วๆ นี้ เนื่องจากว่าเครื่องพ่นทั้ง 2 เครื่อง อยู่ในระหว่างการ 
    ซ่อมแซม และจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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นายสาร  ม่ันนาค          สอบถามเงินค่าสำรวจสุนัขและแมว ดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายแล้วหรือยัง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม        สำหรับค่าสำรวจสุนัขและแมว ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต้องโอนต้ังเป็นรายการ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นอำนาจของผู้บริหารไม่ต้องเสนอต่อสภาฯ 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ        1. สอบถามตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้   
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  จำนวน 12,947,988.04 บาท เรียนถามว่าในปีงบประมาณ 2564 ผู้บริหารมี 
    แนวคิดท่ีจะใช้เงินสะสมจำนวนเท่าไร และให้งบประมาณหมู่ละเท่าไร เพ่ือจะ 
    ไดด้ำเนินการประชาคมหมู่บ้านเตรียมโครงการล่วงหน้า  
            2. ฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ได้เขียนคำร้องยื่นต่อผู้บริหารเพ่ือขอให้

ซ่อมถนนหัวสะพานนาเปอะ-โคกผักหวาน เนื่องจากดินหัวสะพานเกิดการทรุดตัว 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป  

เลขานุการสภาฯ                 ควรจะทำโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จ่ายจากเงินงบประมาณและจ่าย
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 ให้แล้วเสร็จก่อน ไปขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ดำเนินโครงการอีกครั้ง 

       เรื่องซ่อมแซมคอสะพานหมู่ที่ 2 ยังไม่มีผู้ใดมาเขียนคำร้อง หากเขียนคำร้อง
แล้วจะได้ดำเนินการแจ้งให้ช่างไปประมาณการราคางาน  เสนอผู้บริหารตาม
ขั้นตอนต่อไป  

 
นายสมชาย บามา               ฝากถึงคณะผู้บริหารเรื่องน้ำประปาหอสูงของหมู่ที่ 2 บ้านนาเปอะ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2      ใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการช่วยทำหนังสือถึงสาธารณสุข  
    เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำ เนื่องจากตกตะกอนเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะเป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพผู้ที่นำไป อุปโภค – บริโภค 
นายปริชญ์ รัฐอินทร์             การตรวจสอบคุณภาพน้ำจะมีค่าใช้จ่ายจุดละประมาณ 2,700 บาท  ต้องทำ
ผู้อำนวยการกองช่าง      หนังสือไป ม.นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับอุปกรณ์มาใส่น้ำในการส่ง 
    ตรวจ อยากทราบว่าน้ำที่จะส่งตรวจมีจุดไหนบ้าง และกี่หมู่บ้านที่ต้องการจะ 
    ตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว  
 
นายบุญทา  จันทะคุณ      1. แจ้งข่าววันคัดเลือกทหาร จะมีขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าแดง   
นายก อบต.                ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกหลานที่ถึงกำหนด

เกณฑ์คัดเลือก 
    2. วันเข้าพรรษาถวายเทียนปีนี้จะขอเลื่อนไปก่อน 
    3. หวัสะพานหมู่ที่ 2 อยากให้ไปประสานไปยังชลประทานเพราะเป็นฝ่ายสร้าง

ความเสียหายให้เข้ามาซ่อมแซม หรือมาเขียนคำร้องยื่นต่อผู้บริหารเพ่ือดำเนินการ
แก้ไขต่อไป 

    4. ฝากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7 โครงการในหมู่บ้านของท่านได้ผู้รับจ้าง
แล้วแต่ยังไม่เข้ามาทำสัญญา  
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    5. โครงการอยากให้สมาชิกสภาฯ เสนอเพียงโครงการเดียวเพราะจะง่ายต่อการ

ดำเนินงาน 
    6. เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้าจะใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติดำเนินการจัดซื้อ 
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด            สอบถามว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้เขียนโครงการขอความ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6      อนุเคราะห์ท่อประปาขอให้บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยากทราบว่า 
     ดำเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
เลขานุการสภาฯ         ยื่นเรื่องมาช้าไปดำเนินการไม่ทันขอเลื่อนไปเป็นครั้งถัดไป จะดำเนินการ 
    บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
มติที่ประชุม                  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                          สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่     
หากไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑1.3๐ น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)   เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
                                                           เลขานุการสภา อบต. 
 
 
                                             ลงชื่อ)      สมพงษ์  จันทวงศ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (  นายสมพงษ์  จันทวงศ์  ) 
                                                         รองประธานสภา อบต. 
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