
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 /๒๕๖๓ 
วันที่  30  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  อาคารโดม องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
รายช่ือผู้มาประชุม 

 

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 ฐานนันท์รินศิริ 
๗ นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
๘ นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 
๙ นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อมรรัตน์  ม่วงทิม 

10 นายจำเนียร  ด่านทิม กำนันตำบลชาตติระการ จำเนียร  ด่านทิม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
๒ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๓ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ อิต  ทาสีดา 
๔ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๕ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สาร  มั่นนาค 

๖ นายสมชาย  บามา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สมชาย  บามา 
๗ นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
๘ นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
๙ นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หวั่น  ศรีนวล 

๑๐ นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ พิชัย  ยาจำปา 
๑๑ นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
๑๒ นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
๑๓ นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
๑๔ นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
๑๕ นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
๑๖ นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
๑๗ นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
๑๘ นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 



เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                 ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑๘  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าว 
                               เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ                 ๑.๑ แจ้ง พรก.ฉุกเฉิน ข้อกำหนด และคำสั่ง  พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับ 
    ใช้พร้อมข้อกำหนดในภาวะโควิด-19 

  -วันที่ 25 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้เผยแพร่ประกาศ
ฉบับต่างๆได้แก่ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็น
อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน
หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548  
  - ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 

                                  - ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็น 
    อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยพลเอก 
    ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

๑.2 ให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้ 
  - ก่อนเดินทางออกไปจากบ้านหรือหากเดินทางไปที่สาธารณะควรจะเตรียม
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้สำหรับตนเองและ ผู้ร่วมเดินทาง 

- หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือมีเหตุ
จำเป็นให้ต้องเดินทางออกไปจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย 

-  หากสังเกตเห็น ผู้ที่มีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รพ.สต.ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน หรือแนะนำให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย 

ที่ประชุม                          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
            สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๖3 วันที่  ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ไปพร้อมหนังสือเชิญ 
                               ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม       ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑๘  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  คัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น (ชั่วคราว) 
ประธานสภาฯ            สืบเนื่องจากนายเริงวิทย์  โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ชาติตระการ และเลขานุการสภา อบต. ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลวังพิกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการว่างลง และขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
    ระเบียบฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด            เรียน ประธานสภาที่เคารพ ดิฉันใคร่ขอชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554) 

                                   ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
  (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนครั้งแรกนับแต่วันที่ตำแหน่ง 
ว่างลง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 กำหนดให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเท่านั้น จากข้อเท็จจริง นายเริงวิทย์  โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ซึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  จะต้องเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา 
จะดำเนินการเลือกหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมาเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มิได้ โดยเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
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                                       ข้อ 10 วรรคแรก มีกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ พนักงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมสภาคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 ข้อ 16 วรรค 
2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือก ให้ประธานเสนอให้มีการยกมือ
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  

ประธานสภาฯ                    ได้เชิญสมาชิกฯในที่ประชุมเสนอชื่อเลขานุการสภา (ชั่วคราว) จำนวน 1 คน 
นายหล้า  ป้องคูหลวง       เสนอ นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8        
นายสมาน  อยู่ทิม       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
นายสมคิด ขวัญเรือง       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ                  สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ที่ประชุม                          -  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ                   หากไม่มีถือว่า นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
             หมู่ที่ 3  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ชั่วคราว   
 
                             ๕.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 
ประธานสภาฯ                   แจ้งว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้เสนอญัตติขออนุมัติ 
    ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  
    (ครั้งที่ 3)  
    - โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
    - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 4 เครื่อง 
     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการหรือผู้แทนชี้แจง  
    รายละเอียดให้ที่ประชมทราบ 
นายบุญทา  จันทะคุณ  เรียน ประธานที่เคารพ ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ  
นายก อบต.      ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายกฤษณะ  เอี่ยมสะอาด   ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
    เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
                               1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ปี 2563  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
    ตั้งไว้  495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ  
    ผังเมืองระบบขนส่งมวลชนและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    1) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6    

 วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ 
 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 - สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (แบบหอถัง 
แชมเปญ) งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 ตัวช้ีวัด (KPI) – จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ – ประชาชนตำบลชาติตระการได้รับประโยชน์ความสุข 
 หน่วยงานรับผิดชอบ – กองช่าง 
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

  เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
1. แผนงานเคหะชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์ – เพ่ือบริการประชาชนในตำบลให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 
เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ – ปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
หน่วยงานรับผิดชอบ -กองช่าง   

2. แผนงานเคหะชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
วัตถุประสงค์ – เพ่ือบริการประชาชนในตำบลให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 
เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ – ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
หน่วยงานรับผิดชอบ -กองช่าง   
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3. แผนงานเคหะชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
วัตถุประสงค์ – เพ่ือบริการประชาชนในตำบลให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 
เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ – ประตูน้ำเหล็กหล่อขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
หน่วยงานรับผิดชอบ -กองช่าง   

 

ผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) 
   -โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่ 
    น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (แบบหอถังแชมเปญ) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้าน 
    ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ 
    แรงงานค่าก่อสร้าง พร้อมแนบแบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ดังนี้  
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นายลำไพร จันทะคุณ              โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รายการที่ตั้งงบประมาณมาแล้วและ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ดำเนินการแล้ว ผมเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ แต่หากเจ้าหน้าที่กองช่างรับรองแล้ว 
    ว่าเป็นประโยชน์สามารถใช้ได้ผมก็เห็นด้วย แต่จากประสบการณ์ของหมู่ที่ 5  
    บ้านโคกผักหวานทีม่ีมาแล้วนั้น ระบบประปาของบ้านโคกผักหวานจากลำน้ำคับ  
    ดำเนินการแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แต่ครั้งนี้ก็เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาดังกล่าว 
นายอิต ทาสีดา               สอบถามว่าแผงโซล่าเซลมีก่ีแผง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
ผู้อำนวยการกองช่าง  แผงโซล่าเซลมีทั้งหมด 10 แผง ๆ ละ 250 วัตต์  
    รวม 10 แผง ทั้งหมด 2,500 วัตต์ 
 

 นายสมชาย  บามา               โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ฝากเรื่องความหนาของท่อ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 และข้อต่อเพราะจากประสบการณ์ของ ระบบประปาหมู่ที่ 2 ที่มีมาแล้วคือท่อมี 
    ขนาดบางไม่แข็งแรงเปราะแตกง่ายไม่มีความคงทนต่อการใช้งาน 
นายสมพงษ ์จันทวงศ์               โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 เป็นโครงการที่มีประโยชน์  
รองประธานสภาฯ ขอสอบถามว่าเป็นปั๊มแบบ AC (ไฟสลับ)  ใช่หรือไม่ แผงละ 250 วัตต์ หาก 
    โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ก็จะได้เป็นแนวทางให้กับหมู่อ่ืน ๆ ได้ดำเนินตามเป็น 
    แบบอย่างต่อไป 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงความหมายของปั๊ม AC เป็นปั๊มเชื้อเพลิงแบบกลไกที่ใช้พลังงานจาก 
    เครื่องยนต์มาขับเคลื่อน เหตุที่เรียกว่าปั๊ม AC เพราะว่าในสมัยแรกเริ่มที่มีรถยนต์ 
    เบนซินเข้ามาในประเทศไทยนั้น ที่ตัวปั๊มจะมียี่ห้อของผู้ผลิตมาซึ่งก็คือบริษัท AC  
    นั่นเอง ช่างไทยและคนไทยทั้งหลายจึงเรียกปั๊มชนิดนี้กันว่า "ปั๊ม AC" 

ปั๊มติ๊กนี่ก็คือปั๊มไฟฟ้าแบบกลไก คือแทนที่จะใช้กำลังจากเครื่องยนต์ดึงผ้าปั๊ม ก็ใช้โซ
ลินอยด์ดึงแทน เมื่อโซลินอยด์ทำงานก็เกิดเสียงดัง "ติ๊ก...ติ๊ก...." ตลอดเวลาที่ป้อน
ประแสไฟให้ปั๊ม ดังนั้นถ้าตัดไฟ ปั๊มติ๊กก็จะไม่ทำงาน  
  

ประธานสภาฯ              สอบถามสมาชิกฯ ในที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี 
     จะขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                     (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หรือไม่ 
ที่ประชุม                     มีมติเห็นชอบ  จำนวน  ๑๘  เสียง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืนๆ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 2563 
หัวหน้าสำนักปลัด    สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  มีความประสงค์จะโอน 
    เพ่ิมงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ ในข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดดังนี้  
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โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  
216,720 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี ่สิบบาทถ้วน) โอนครั้งที่ 
2/2563 ได้รับอนุมัติการโอนงบประมาณจากสภาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ยอดโอนลด 50,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 132,880 บาท โอนลดครั้งนี้ 
39,300 บาท (สามหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ยอดคงเหลือหลังโอน 93,580 
บาท (เก้าหม่ืนสามพันห้าร้อยแปดสิบ  บาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ –เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 23,300 บาท (สอง
หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,300 บาท 
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 
2. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 

(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
(5) สวิตซ์ปิด – เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
(6) คัตเอาต์ 1 อัน 
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)  

4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป 
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด

น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์   
 

2. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อื่น –ป้าย
สามเหลี่ยมแบบโปร่ง โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 16,500 บาท (หนึ่งหม่ืนหก
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

- ป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง จำนวน 1 ป้าย  
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คุณสมบัติ ดังนี้ 
- ป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง  ความสูงจากพ้ืนถึงไฟหมุนไม่น้อยกว่า 150 ซม.  
- ความยาวของฐาน 120 ซม. กว้าง 20 ซม.  
- ติดแผ่นป้ายสัญลักษณ์หยุดตรวจ จำนวน 2 แผ่น (หน้า-หลัง) พร้อมชื่อหน่วยงาน  
- ด้านข้างมีหลอดไฟ ขนาด 2 หลอด  
- ด้านล่างมีหลอดไฟ ขนาด 1 หลอด  
- โครงเหล็กกล่อง 1.2 x 1.2  
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีแดง – ขาว  
- สายไฟยาว 20 เมตร  
- ลูกล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ  
- พร้อมปลั๊กไฟปิด – เปิด สำหรับไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด  
- ไฟหมุนสีแดงด้านบน 1 หลอด 
 

โอนลด แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณอนุมัติ จำนวน  60,000 บาท  งบประมาณ คงเหลือก่อน
โอน จำนวน 41,500 บาท งบประมาณที่จะขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน  10,000 บาท  งบประมาณหลัง
การโอน  จำนวน  31,500 บาท 

 
3. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ  –จัดซื้อกระจกส่อง   
ทางโค้ง พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10,000 บาท      
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

- กระจกส่องทางโค้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 2 จุด  
คุณสมบัติ ดังนี้ 
กระจกโค้งนูน 24 นิ้ว ประกอบด้วย 
1. กระจกโค้งจราจร ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว 
2. เสาเหล็กกลมขนาด 2 นิ ้ว ความสูง 2.50 เมตร พร้อมแผ่นเพลท หนา 6 มม.  

ความกว้าง 20 x 20 ซม. พ่นสี ขาว-ดำ 
3. แท่นปูนตอหม้อ 
4. แผ่นป้ายบอกชื่อหน่วยงาน 

เนื่องจากสำนักปลัดได้รับคำร้องจากชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ว่าบริเวณ
สี่แยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชาติตระการ เป็นจุดเสี ่ยง
อันตรายในขณะสัญจร ไป-มา เป็นจุดลับตาไม่สามารถมองเห็นรถจาก ฝั่งตรงข้ามได้ 
หากมีกระจกโค้ง ก็จะทำให้เห็นรถ ที ่สวนสัญจรไป-มา ได้อย่างชัดเจนและจะ
สามารถลดปริมาณอุบัติเหตุ ประกอบกับหมู ่บ้านนี้ เป็นบ้านในหมู ่บ้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติ
ตระการ  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในแผนแล้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน จึงขอดำเนินการในหมู่ที่เร่งด่วนก่อน 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสำคัญจึงพิจารณาเห็นสมควร ที่จะดำเนินการตามคำร้อง
ขอให้ดำเนินการติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง  จำนวน  2 จุด ดังกล่าว  จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณตามละเอียด  ตังต่อไปนี้ 

 

ประธานสภาฯ                สอบถามสมาชิกฯ ในที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
นายสมาน อยู่ทิม     เครื่องกำเนิดไฟในราคา 23,300 บาท ตามรายละเอียดคุณสมบัติที่ได้  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1    กล่าวมานั้น กำหนดมา 10 กิโลวัตต์ ขอสอบถามว่าจะมีกำลังไฟฟ้าเพียงพอต่อ   
    การใช้งานหรือไม่ 
หัวหน้าสำนักปลัด                ชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าว่า  มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดการใช้งานเบื้องต้น ได้สอบถามผู้อำนวยการกองช่าง 
    และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้แล้ว ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานและ  
    กำลังไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ เพียงพอต่อการใช้งานสามารถใช้การได้  

 

ผู้อำนวยการกองช่าง   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  มีความประสงค์จะโอน 
เพิ ่มงบประมาณ เพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 1 รายการ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  ตามรายละเอียดดังนี้  

 

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  567,360 
บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ 51,900 
บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ยอดคงเหลือหลังโอน 359,280 บาท    
(สามแสนห้าหม่ืนเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ การเกษตร โอนเพิ่ม
ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 51,900 บาท (ห้าหมื ่นหนึ ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)         
ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดสืบราคาจากท้องตลาดดังต่อไปนี้         

               1.  ปั้มน้ำขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า 30,000 บาท 
              2.  ปั้มน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  12,000 บาท 
               3.  ประตูน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว       9,900 บาท 
 

ที่ประชุม   มีมติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4 รายการ  
      เป็นจำนวนเงิน  101,700  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

ประธานสภาฯ             สอบถามสมาชิกฯ ในที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
นายสมชาย บามา    ฝากประธานไปยังคณะผู้บริหารเนื่องจากถนนสายทางเข้าหมู่ 2 ทาง 
สมาชิก อบต.หมู่ 2  เชื่อมต่อระหว่าง บ้านนายสำเภา  อุ่นโต ไดม้ีน้ำเซาะทำให้เกิดอุบัติเหตุ 3-4 ราย  
    จึงขอฝากผู้บริหารและดำเนินการแก้ไขทำเชื่อมทางต่อจากจุดเดิม จุดที่ 2 ถนนสาย 
    วัดนาเปอะน้ำเซาะคอนกรีตพัง จึงขอฝากผู้บริหารเข้าไปดูแล และแก้ไขในจุด  
     ดังกล่าว ซึ่งได้ยื่นหนังสือคำร้องเสนอมายังหน่วยงาน อบต.แล้ว 
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     ฝากเรื่องกระจกส่องทางโค้ง ขอใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการให้ครบ 
    ทุกหมู่บ้าน 
นายสมาน อยู่ทิม  ตามท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ฝากสอบถามมายัง
สมาชิก อบต.หมู่ 1  ผู้บริหารว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับงบประมาณมาจากจังหวัด 
    มาเมื่อช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 เพ่ือให้มาดำเนินการเสริมถนน  
    และทำตลิ่งน้ำข้างบ้านนางทวี คชมาตร แต่เรื่องได้เงียบไปจึงมีคนฝากมาทวงถาม  
    กลัวตลิ่งจะทรุดตัวลงอีก และอีกจุดคือฟากน้ำติดกับหมู่ 7 บ้านน้ำพึง ก็ได้รับปาก 
    กับชาวบ้านไว้ว่าจะตามเรื่องนี้ให้ จึงมาสอบถามข้อเท็จจริงเป็นประการใด  
นายบุญนัด ศรีอ๊อด   ขอบคุณฝ่ายคณะผู้บริหารและกองช่าง ที่ไดด้ำเนินการทำถนน คสล.  
สมาชิก อบต.หมู่ 6  ตามข้อบัญญัติ ถนนสายบ้านนางดอกไม้ ขวัญเรือง ทำให้การสัญจรสะดวก 
    ขอบคุณแทนประชาชนหมู่ 6 บ้านชาติตระการ 
นายลำไพร จันทะคุณ  ทวงถามเงินจ่ายขาดสะสมเมื่อไหร่จะดำเนินการ เพ่ือผลประโยชน์ของ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  ชาวบ้านที่เดือดร้อน ฝากไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และโครงการในพระราชดำริ  
    ทำไมถึงใช้ไม่ได้ทำไมปล่อยให้ทิ้งร้าง และถนนของชลประทาน เส้นทางนาเปอะ- 
    โคกผักหวาน เกิดการทรุดตัวฝากท่านผู้บริหาร กำนัน ฝากติดตามทวงถามเจ้าหน้าที่ 
    ชลประทานให้มาดำเนินการต่อด้วย 
นายพิชัย ยาจำปา     กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4    ประสบผลสำเร็จ และฝากเรื่องถนน คสล. ทางเข้าวัดหมู่ 4 ที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ 
    ไม่ได้ทำต่อเป็นแบบสโลบเชื่อมต่อกับถนนเดิม ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็น 
    แบบสโลบลงเพราะรถสัญจรไป-มา ขึ้นลงยาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดำเนินการ 
    ก่อสร้าง ถนน คสล.จนสำเร็จตามข้อบัญญัติที่ได้ตั้งไว้ 
นายจำเนียร ด่านทิม  จากที่นายสมาน  อยู่ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้สอบถามว่าเงินงบประมาณท่ีมา 
กำนัน ต.ชาติตระการ  ดำเนินการสร้างกันตลิ่งพัง ขอเรียนว่า ได้สร้างภายในปี 2563 นี้ 
    ถนนสายหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ยังไม่ได้ ติดตามอยู่ ส่วนโครงการสร้างฝายหลัก 
    กิโลเมตรที่ 10 ได้ภายในงบประมาณ 2563 นี้ และโครงการสร้างฝายบ้านปาก 
    รองชลประทานจะเข้ามาดำเนินการ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
    จากที่ได้ประสานกับนายก อบต. เรื่องจ่ายเงินสะสมภายในเดือนเมษายน 
    คาดว่าน่าจะได้แต่ยังไม่ได้รับปาก เพ่ือดำเนินการสร้างสะพานหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5  
    และหมู่ท่ี 8 ส่วนถนนสายโดนหินแห่ใหญ่ไปบ้านน้ำภาคน้อยก็จะได้ดำเนินการใน 
    งบประมาณ 2563 นี้   
 

ถนนเส้นวัดเขากะไดม้าตอนนี้ยังดำเนินการไม่ได้  งบประมาณจาก อบจ.
พิษณุโลก ต้องกว้าง 6 เมตร เสนอไปแค ่4 เมตรยังไม่ได้เอาเข้าแผน อบจ.พิษณุโลก 
และได้เสนอโครงการของหมู่ 2 นาเปอะ - น้ำภาคน้อย เป็นคอนกรีต ปีที่ผ่านมานี้
ได้เสนอเป็นถนนลูกรัง แต่ปีนี้ได้เสนอเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้ว 

หมู่บ้านใดอยากเสนอโครงการให้นำเสนอนำเข้าแผนดำเนินการไว้ให้
เรียบร้อยหากมีโครงการฟ้ืนฟูเข้ามาจะได้นำเสนอได้ทันท่วงท ี
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นายแสง  แต่งน้อย  ชี้แจงนายลำไพร จันทะคุณ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ทีส่อบถามเรื่องแพสูบน้ำของ
รองนายก อบต.  หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง นั้น ขอเรียนว่า อบต.ชาติตระการ ยังไม่ได้รับโอนมาเป็น 
    ภารกิจหน้าที่ของ อบต.ชาติตระการ เนื่องจากว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ถังพักน้ำก็ยัง 
    ไม่มี ไม่เรียบร้อย จึงไม่สามารถท่ีจะดำเนินการรับโอนมาได้ 
    ชี้แจงนายจำเนียร  ด่านทิม กำนันตำบลชาติตระการ เรื่องถนนเส้นวัดเขา 
    กะไดม้า ได้เสนอไป 6 เมตร แต่ไม่ทราบว่ากลายเป็น 4 เมตร ได้อย่างไร  
นายสมาน อยู่ทิม  ขอความชัดเจนจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าเมื่อมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   งบประมาณมาให้ดำเนินโครงการแล้ว เคยมีโครงการที่เสนอไปถึงจังหวัดหรือไม่ ได้มี 
    การดำเนินการอย่างไร หรือจังหวัดตอบกลับมาอย่างไร ได้ประสานงานติดตาม 
    หรือไม่กับจังหวัดหรือไม่ อยากได้คำตอบเพ่ือที่จะได้นำไปทำความอธิบายให้ 
    ชาวบ้านได้เข้าใจ จึงขอความชัดเจน 
นายบุญทา จันทะคุณ   ตอบข้อซักถามเรื่องโครงการที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ทั้งอำเภอได้ 5 ล้าน
นายก อบต.ชาติตระการ บาท เป็นงบประมาณท้องถิ่น ไม่ใช่โครงการของ อบต.เค้ายังไม่ได้โอนให้ อบต. เรา 
    ไม่สามารถท่ีจะเร่งดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้ แต่ในขณะนี้งบ 
    มีพร้อม โครงการพร้อมที่จะรอการดำเนินการ แค่รอหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ 
    เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้ 
นายสมคิด ขวัญเรือง   ฝายน้ำล้นของลำน้ำรองหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง กรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามา
สมาชิกฯ อบต. หมู่ 3   สำรวจ หลังจากนั้น ชลประทานได้มาสำรวจอีกครั้ง จะรับดำเนินการเองแต่เวลาได้ 
    ล่วงเลยผ่านไป 3 เดือนแล้ว เรื่องก็ได้เงียบไป จากนั้นก็ได้ประสานไปยังกรม 
    ทรัพยากรน้ำและได้ให้คำแนะนำว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ทำ 
    หนังสือสอบถามชลประทานว่ามีความประสงค์จะดำเนินการต่อหรือไม่ หาก 
    ชลประทานไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ กรมทรัพยากรน้ำจะขอดำเนินการเอง 
      แจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางหมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองดับทั้งหมู่บ้าน เร่งให้ 
    เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขด้วย 
 
หัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  
   จะแจ้งข่าวสารทาง Application Line ซึ่งจะรับข่าวสารจากนายอำเภอชาติตระการ 
    และสาธารณสุขอำเภอ มาส่งต่อข้อมูลไปยังไลน์กลุ่มของตำบลชาติตระการ เพ่ือให้ 
    ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน ข้อสั่งการต่างๆ  และจะได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
    ได้ทันท่วงที  
 
นายลำไพร  จันทะคุณ   ฝากผู้บริหารพิจารณาเรื่องการนำรถบรรทุกน้ำของ อบต. ออกไปซ่อมไฟฟ้า 
สมาชิกฯ อบต. หมู่ 5   ว่ามันเกินความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร แนะนำให้ดัดแปลงเปลี่ยนเป็นรถกระบะของ  
    อบต.จะดีหรือไม่ เพ่ือที่จะใช้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
    ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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ประธานสภาฯ   เสนอให้ซื้อรถกระเช้าไว้เพ่ือใช้งานให้ถูกวัตถุประสงค์โดยตรงและจะเกิด 
    ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่อีกด้วยฝากผู้บริหารให้พิจารณาในคราวต่อไป 

สอบถามว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่ 
                   หากไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา ๑3.4๐ น. 
 

                                 
                             (ลงชื่อ)       อนุศักดิ์  เพียปลัด     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายอนุศักดิ์  เพียปลัด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.ชาติตระการ 
 

 
 
                             (ลงชื่อ)    ทวีศักดิ์  ภูเขียว       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายทวีศักดิ์  ภูเขียว)  
                                    ประธานสภา อบต.ชาติตระการ 
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