
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  23  กรกฎาคม  ๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รอง นายก 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 
๗ นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
8 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
9 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อมรรัตน์   ม่วงทิม 

 
 

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 
6 นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
7 นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
8 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 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                  ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                    ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑7  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่านประกาศ 
                      อำเภอชาติตระการ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
    ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายทวีศักดิ์  ภูเขียว   ขอเรียนเชิญนายธรรมศักดิ์  สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอชาติตระการ  
ประธานสภาฯ     ได้กล่าวพบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
 

นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น   ตามท่ีนายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทน 
ปลัดอาวุโส  เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
อำเภอชาติตระการ  2564 เพ่ือพบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกคน 
1.1 หลีกเลี่ยงการสูดดม ธูปเทียนในห้องแอร์  

 สารอันตราย สารเบนซีน (Benzene) 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เบนโซ
เอไพรีน (Benzo(a)pyrene) เป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาว ขี้เลื่อย และ
น้ำหอมในธูป สารดังกล่าว ก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือด 
มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะ ปัสสาวะ 
  ในควันธูปยังมีสารมลพิษอีกหลายชนิดที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซ 
 ซัลเฟอร์ไดออกไซด ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอน-       
 ไดออกไซด์ ที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง ตาและระบบทางเดินหายใจ เช่น ตาแห้ง  
 แสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองจมูก จาม ไอ ระคายคอ หายใจลำบาก และทำให้ปวดศีรษะ  
 เหนื่อยล้า ง่วงนอน และหมดสติได้หากสูดดมนาน 
  1.1.1 หากจะห้ามไม่ให้จุดธูปคงทำไม่ได้  ดังนั้นการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุด ดังนี้หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณท่ีอากาศไม่ถ่ายเท  หรือถ่ายเทไม่สะดวก  เช่น   
ห้องแอร์  ห้องท่ีไม่มีประตูหน้าต่าง 
  1.1.2 ควรใชธู้ปขนาดสั้นแทนธูปขนาดยาวเพ่ือให้เกิดควันน้อยกว่า 
  1.1.3 ศาลเจ้าควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเท
สะดวก  และเม่ือเสร็จพิธีการ  ควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น  เพ่ือป้องกันอันตรายและเสี่ยง
การเกิดไฟไหม้ 
  1.1.4 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในศาสนสถานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปเป็น
เวลานานและต่อเนื่อง  หลังสัมผัสควันธูป  ควรล้างมือ  ล้างหน้าล้างตาให้บ่อยขึ้น 
 

1.2 สถานการณ์โควิด - 19    
  ปัจจุบันสถานการณ์โควิด – 19 กระทบถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้   
 แรงงานต่างจังหวัดไม่มีงานทำ หยุดจ้างงาน ต้องอพยพกลับถิ่นฐานบ้านเกิดกันเป็นจำนวน 
 มาก และรัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในระหว่างช่วง เวลา 21:00 น. ถึง เวลา      
 04:00 น. ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืน ขอให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนแรงงานที่ทยอย 
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 กลับมาบ้าน นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีแรงงานกลับ 
มาแล้ว รายงานล่าสุด รวม 660 คน อยู่ระหว่างการกักตัว 316 คน ฝากผู้นำท้องที่ ผู้นำ
ท้องถิ่น ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นคนต่างจังหวัดเข้ามายังอยู่บ้านให้รายงานข้อมูลให้กับ
อำเภอทราบด้วย หากมาจากต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ อสม. จะลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และให้
กักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ และการกักตัวที่ถูกต้อง คือการที่ต้องกักตัวอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่
ร่วมกันในครอบครัว และแยกภาชนะในการใส่อาหารเพื่อความปลอดภัยถือว่าเป็นการตัด
เส้นทางของเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพตอนแห้ง (ไฮเตอร์ผสมน้ำสามารถยา
ฆ่าเชื้อโรคได้ โดยใช้ไฮเตอร์ 1 ฝา ผสมกับน้ำ 600 มล.) สามารถนำไปเช็ดพ้ืนผิว ภาชนะ
โต๊ะ ตู้ เตียง ภายในบ้านได้ ให้นำองค์ความรู้ที่มอบให้ในวันนี้ไปถือปฏิบัติ 
  ข้อมูลปัจจุบันผู้ติดเชื้อในตำบลชาติตระการ ตรวจพบติดเชื้อในพ้ืนที่ตำบล      
ชาติตระการ จำนวน 8 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 1 ราย รวม 9 ราย และได้เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลชาติตระการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีการจัดถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน เพราะเป็น
การดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลชาติตระการ  

ที่ประชุม                   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
            สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 วันที่  ๑5 เมษายน ๒๕๖4 ไปพร้อม 
    หนังสือเชิญ ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม       ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑6  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้
พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ประธานสภาฯ                   ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า จำนวน 3 เรื่อง 
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง  

นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม       เนื่องด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน ตำบล 
หัวหน้าสำนักปลัด  ชาติตระการ ได้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขต 
    ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
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    เห็นชอบตามมติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่อง การเข้าทำ 
    ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และขอผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  
    2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อน 
    ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ นั้น   
      ดังนั้น โรงเรียนบ้านนาจาน จึงได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
    ป่าน้ำภาคน้อย ท้องที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และตามคำขอใช้พื้นที่ 
    ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา  
    13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    (ป.ส.17) จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    
    ทีป่่านั้นตั้งอยู่ คือพื้นที่ของโรงเรียนบ้านนาจาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
    0994000075901 มีเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน 
    แห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย เนื้อท่ี 19 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา และอยู่นอกพ้ืนที่ป่าสงวน 
    แห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ท้องที่บ้านนาน้อย พิกัด 47Q  
    UTM 681498 E, 1917540 N  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  
    จังหวัดพิษณุโลก โดย นายนวภัทร  แสงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน  
    เป็นผู้ขอยื่นคำขอ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  
 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ               ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้าน 
    นาจาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000075901 พิกัด 47Q UTM 681498 E,  
    1917540 N มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ  
    อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
    จำนวน 16 เสียง 
 

๕.2  ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำภาคน้อย และขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม       เนื่องด้วยนายลอย แรงคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านนาน้อย ตำบลชาติตระการ 
หัวหน้าสำนักปลัด  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นหนังสือคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 

ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป.84-1) จำเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ป่านั้นตั้งอยู่ โดยนายลอย  แรงคง  
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี 3650300017625 มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พิกัด 47Q 681382 E  
,1917468 N เนื้อท่ี 1 งาน 85 ตารางวา  
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ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ               ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำภาคน้อย และขอใช้ 
    พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พิกัด 47Q 681382 E    
    ,1917468 N เนื้อท่ี 1 งาน 85 ตารางวา ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  
    จังหวัดพิษณุโลก 
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำภาคน้อย และขอใช้ 
    พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     
    จำนวน 16 เสียง 
 

๕.3  ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้
ที่ดินในเขตป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ 

นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม       เนื่องด้วยนายประเสริฐ  สิงห์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน ตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด        ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
    ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างที่พักสงฆ ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน จำเป็นต้อง 
    ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ป่านั้นตั้งอยู่ โดยนายประเสริฐ   
    สิงห์รักษ์  เลขบัตรประชาชน  3650300040368  มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าทำ 
    ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างที่พักสงฆ์ เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน  
    25  ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  
    จังหวัดพิษณุโลก  
   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ               ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน  
    25  ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  
    จังหวัดพิษณุโลก  
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างที่พักสงฆ์   
    จำนวน 16 เสียง 
 

๕.4  ขอความเห็นชอบขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน ตามโครงการเงินเศรษฐกิจ
ชุมชน 

ประธานสภาฯ                   ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบขอผ่อนผันหรือเลื่อนการ 
ชำระเงินคืน ตามโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชนขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง  

นางฐานนันท์  รินศิริ       ตามท่ีได้รับหนังสือจากประธานกลุ่มเลี้ยงโคบ้านชาติตระการ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 13 
ผู้อำนวยการกอง         กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอผ่อนผันการชำระเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)     
ในพ้ืนที่ตำบลชาติตระการ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระยะเวลา จึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือขอ
ผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน ตามโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มเลี้ยงโค      
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หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                    
โดยมีกำหนดชำระ 5 ปี ดังนี้ 

   งวดที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    งวดที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

งวดที่ 3 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 
งวดที่ 4 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 
งวดที่ 5 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
หรืออัคคีภัยเป็นเหตุให้โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความ
เสียหาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนหรือเลื่อนการชำระเงินคืน 
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล ให้พิจารณา
ผ่อนผันหรือเลื่อนกำหนดชำระได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือสภาตำบลแล้วแต่กรณี และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ และ
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ  

   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ               ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ        
    ขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน  ตามโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่ม      
    เลี้ยงโค หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
    โดยมีการชำระ 5 ปี  

งวดที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    งวดที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

งวดที่ 3 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 
งวดที่ 4 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 
งวดที่ 5 จำนวน 20,000 บาท ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 

 
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน  ตามโครงการเงินเศรษฐกิจ 
    ชุมชน จำนวน 16 เสียง 
 

๕.5  ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ประธานสภาฯ                   ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภา
ท้องถิ่นเห็นชอบ  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจง 

นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
      ข้อที่ 2 แนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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      ข้อที่ 2.1  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ข้อย่อยที่ 2 ให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ที่ได้รับ 
      ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และตาม 
      แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 1 (6) 
      ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ นั้น 
      กองการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบภารกิจด้าน 
      การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการศึกษาและจัดส่ง 
      แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงาน 
      จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป กองการศึกษา จึงมีความ 
      ประสงค์ขอเสนอรายชื่อ นายสมพงษ์ จันทร์ทะวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
      ตำบล เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ               ขอความเห็นชอบแต่งตั้งนายสมพงษ์ จันทร์ทะวงศ์ รองประธานสภาองค์การ  
    บริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ ในคำสั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพื่อแต่งตั้งเป็น  
    คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จำนวน 16 เสียง 
 

๕.6  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2564 
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ                  
นายอนุศักดิ์  เพียปลัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาฯ     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
       1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน  
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน 
    ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
       2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
                3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
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    กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
        4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
    ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด   ก่อนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานข้อมูล 
เลขานุการสภาฯ      เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564  
 
นางฐานนันท์ รินศิร ิ 1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563                 18,319,551.30  บาท 

หัก  จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 17 พ.ย 63  4,474,000.00  บาท 
         จ่ายขาดเงนิสะสม สมัยที่ 1 วันที่ 15 ก.พ 64 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย           257,557.00  บาท 

   คงเหลือเงินสะสม                13,587,994.30  บาท 
 หัก สำรองงบบุคคลากร  3 เดือน                   2,550,000.00  บาท 

   สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรร (ผู้สูงอายุ พิการ)  3 เดือน         2,610,000.00  บาท 
   สำรองกรณีฉุกเฉิน 10 % (8,427,994.30X10%)             842,799.43  บาท 

คงเหลือเงินสะสม         7,585,194.87  บาท 
2. เงินทุนสำรองสะสม                 13,545,837.33  บาท 

 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
    ประจำปีงบประมาณ 2564 

นายบุญทา  จันทะคุณ     ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 18  
นายก อบต.   โครงการ มอบหมายให้นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง                          
    ชี้แจงรายละเอียด 
นายปริชญ์  รัฐอินทร์  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 18  
ผู้อำนวยการกองช่าง  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสวาท คชมาตร  ถึงบุ่งใหญ่  
ต่อจากเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
664.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ทอ่น 
งบประมาณ 212,082.93 บาท  
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 43 ลำดับที่ 1 

 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางวิภารัตน์ หงส์จีน ถึงบ้านนาง
ปรอย  มั่นหยวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร งบประมาณ 390,124.02 บาท 
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รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6) หน้า 6      
ลำดับที่ 7 

 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สามแยกถนนทางเข้าบ้านนาเปอะ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 129,073.33 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6) หน้า 5    
ลำดับที่ 4 

 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายบุญคำ มั่นใหญ่        
(ต่อจากเดิม) ถึงท่ีดินนายอำโนย หล่ออินทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร งบประมาณ 49,138.51 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้า 6    
ลำดับที่ 6 

 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายโนนนา จากแยกบ้านนายซิน มั่นเมือง
ถึงบ้านนายบัวหรี แดงด่อน กว้าง 3.00 ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 453.00 ตารางเมตร งบประมาณ 267,558.69 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 5  ลำดับที่ 5 

 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 582.00 
ตารางเมตร งบประมาณ 343,561.86 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 6) หน้า 6      
ลำดับที่ 8 

 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบุญสงค์ อินทร์ทิพย์ถึง คริส
จักรปากรองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
102.00 ตารางเมตร งบประมาณ 59,899.52 บาท 

 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 47  ลำดับที่ 20 

 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสงัด ทรัพย์พรม ถึง กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตาราง
เมตร   งบประมาณ  92,052.68  บาท 
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รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 46 ลำดับที่ 16 

 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านนางอมรรัตน์ เฮียงกัน ถึงห้วยน้ำตา 
ช่วงบ้านนายจำเนียร หมื่นแก้ว ถึงบ้านนายวิชัย ทองมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
340,690.15 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 48  ลำดับที่ 28 

 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายชว่งที่ 1 จากบ้านนายไสว เฮียงกัน 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 115.00 
ตารางเมตร  งบประมาณ 84,857.61 บาท 

 

สายช่วงที่ 2 จากบ้านนายตุ่ม หมื่นแก้ว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร งบประมาณ 68,343.64 บาท 

 

สายช่วงที่ 3 ต่อคอสะพานคลองแบ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร งบประมาณ 72,775.48 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 6  ลำดับที่ 9 

 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมจากบ้านนางวรรธิดา       
จันทะคุณ ถึง บ้านนางทอง เนตรแสงสี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร งบประมาณ 496,954.50 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 50 ลำดับที่ 38 

 
12. โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 6 จากหน้าโรงเรียนบ้านชาติตระการ ถึง

บ้านนายอัน ขวัญนาค  กว้าง 0.50 เมตร ยาว 182.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.30 
เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 x 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 462,059.23 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้า 4    
ลำดับที่ 1 

 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ หมู่ที่ 7 สายชุมชนบ้านน้ำพึง ต่อจาก
บ้านนายเม็ด เสนานุช ถึงบ้านนางบุญเติม แร่แพ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
490,532.93 บาท 
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รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 6) หน้า 7       
ลำดับที่ 10 

 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง – ไร่นาย
พร้อง คงทอง ช่วงบ้านนายธนวัฒ บุตรคต ถึงบ้านนายอาเรียม จันทะคุณ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร 
168,435.59 บาท 

 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 53  ลำดับที่ 54 

 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 8 จากบ้านนายนำพล ถึงบ้านนางขม    
เดชเทศ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร งบประมาณ 116,909.56 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 6) หน้า 5      
ลำดับที่ 6 

 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายก้อ บุตรคต (ซอยร้าน
ก๋วยเตี๋ยว) ถึงบ้านนางกรรณิกา ขันทอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตรงบประมาณ 121,845.06 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 6) หน้า 5     
ลำดับที่ 3 

 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต่อจากเดิม ช่วงบ้านนางสมใจ ดีป้อง ถึง
บ้านนาย  สายัน ปู่ถิ่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร งบประมาณ 69,780.86 บาท 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 52  ลำดับที่ 52 

 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จุดนาภูย่องถึงร่องขี้โก ช่วงหัวสะพาน
เหล็ก ถึงที่ดินนายวอง โคกน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร งบประมาณ 493,447.76 บาท 

 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 53 ลำดับที่ 57 
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ งบประมาณที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม 4,530,123.91 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์  ภูเขียว  สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 
ประธานสภาฯ             ในที่ประชุมให้ยกมือได้ทีละคน  

                     
น.ส.ศุวภัทร หม่ืนชม  1.1 รายงานผลการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 
หัวหน้าสำนักปลัด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
    สำนักปลัดผู้อำนวยการกอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่มอบถุงยัง  
    ชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูก 
    ออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ในเขตพ้ืนที่ตำบลชาติตระการ 

(รอบที่ 1) มอบวันที่ 4 มิ.ย. 2564   จำนวน 13 ราย รวม 7 ครัวเรือน จำนวน 13 ถุง 
  (รอบที่ 2) มอบวันที่ 13 ก.ค. 2564 จำนวน 9 ราย   รวม 5 ครัวเรือน จำนวน 5 ถุง  

และหลังการประชุมเสร็จสิ้นของวันนี้ จะมีการมอบถุงยังชีพ รอบที่ 3 จำนวน 29 ราย   
  รวม 11 ครัวเรือน จำนวน 11 ถุง และในการมอบถุงยังชีพดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา 
  จากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเทียมพล  
  นนท่าปลา ปลัดอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน 
  1.2 ช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์ 

 เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด – 19 จึงได้มีช่องทางการลงนามถวาย 
  พระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี  
  สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  
  28  กรกฎาคม 2564 ให้ทุกคนลงนามผ่านช่องทางออนไลน์โดยให้กดเข้าไปในลิ้งค์ 
  ดังกล่าว ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ในกลุ่มไลน์  

 1.3 โรคระบาดสัตว์ลัมปีสกิน 
 วันนี้นายอำเภอชาติตระการได้เรียกประชุม เรื่องโรคลัมปีสกิน ซึ่งอยู่ระหว่างการ 

  ประชุมที่อำเภอชาติตระการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้มอบหมาย 
  ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน  

  เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าแมลงมอบ 
  ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ลัมปีสกินเพ่ือไปฉีดไล่แมลงในคอกสัตว์เลี้ยง 
  ตามสัดส่วนที่เหมาะสมทั้ง 9 หมู่บ้าน ประมาณ 300 ราย 

1.4 การจัดการขยะในชุมชน 
  ตามท่ีงานสาธารณสุข ได้มีกำหนดโครงการจัดการขยะในชุมชน และมีกำหนดการ
ประกวดในเดือนสิงหาคม 2564 นั้น ยังจะมีการดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ        - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการซื้อรถกระเช้า ในปีงบประมาณ  
ส.อบต. หมู่ 5              2564 นี้จะสามารถซื้อได้หรือไม่ หรือว่าจะเลื่อนไปซื้อในปีงบประมาณ 2565     
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         - การทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรมีดินไปถมไหล่ทางด้วย แต่เนื่องจากไม่มีใน   
ใบประมาณการก็ต้องอาศัยเทคนิคของผู้อำนวยการกองช่างเพ่ือที่จะดำเนินการเพ่ิมเติมใน
ส่วนของไหล่ทาง  

  
น.ส.ศุวภัทร หม่ืนชม  ตอบข้อหารือของนายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
หัวหน้าสำนักปลัด   ในกรณีรถกระเช้า ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติให้จัดซื้อรถกระเช้าใน 
    ปีงบประมาณ 2564 นั้น กองคลังได้ทำบันทึกชี้แจงไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว สามารถกัน 
    เงินไว้ได้ 1 ปี เพ่ือไปดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 ได้ ส่วนจะได้เมื่อไหร่ 
    อย่างไร ก็อยู่ที่กรมบัญชีกลาง เพราะเราทำตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว 
    ขอให้อย่าได้กังวนกับเรื่องดังกล่าว หากเกิดความล่าช้า ก็เนื่องจากการอุทธรณ์ 
    ของผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกำหนดได้ 
 

นายสมคิด  ขวัญเรือง        - ได้ยื่นคำร้องขอความอนุเคราะห์ให้นายกมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำ  
ส.อบต. หมู่ 3              ท่วมขังบริเวณถนนพ้ืนที่ในหมู่บ้านของหมู่ที่ 3  บ้านปากรอง ตามภาพถ่ายที่ได้แนบมา  
    พร้อมกับหนังสือคำร้องนั้น เพ่ือให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนน 
    ดังกล่าว  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                      สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
หากไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุม เวลา ๑3.3๐ น. 
                                
 

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

 

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