
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ /๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมธารทอง  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 นางฐานนันท์  รินศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์รินศิริ 
6 นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม หัวหน้าสำนักงานปลัด ศุวภัทร  หมื่นชม 
๗ นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชย์  รัฐอินทร์ 
๘. นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
๙ นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 

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 
๑๙ นายเริงวิทย์  โพธิ์ทอง เลขานุการสภา อบต. เริงวิทย์  โพธิ์ทอง 



 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                 ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑๘  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าว 
                               เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ                 ๑.๑ ประชาสัมพันธ์วิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ 
                                ปรญิญาตรี เปิดสอนระดับปริญญาตรี  
                                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
                                          - สาขาการบริหารทั่วไป 
                                          - สาขาการตลาด 
                                          - สาขาการเงินการธนาคาร 
                                          - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                                 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาธุรกิจวิศวกรรม 
                                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
                                 รบัสมัครผู้จบ 
                                 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
                                 หลักฐานการสมัคร 

- ใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน 
- รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีทุนเรียนดีและทุนนักกีฬา 

                                      ๑.๒  โรงเรียนบ้านชาติตระการ กำหนดการจัดงานประจำปี “ผูกผ้าสามสี  
                                 ต้นยางใหญ่” ในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. 
                                 ในงานมีกิจกรรมตลาดนัดอาหารปลอดภัย  ประกวดร้องเพลง  กิจกรรมการแสดง 
                                 ของเด็กนักเรียน ฯลฯ 
ที่ประชุม                          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
            สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปพร้อมหนังสือเชิญ 
                               ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม       ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑๘  เสียง 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖3 

ประธานสภาฯ            พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

                                     ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

                                     ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                     ขอให้สมาชิกฯในที่ประชุมเสนอว่าควรกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 จำนวนกี่สมัย 

นายลำไพร  จันทะคุณ       เสนอว่าให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่        ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน  ๓  สมัย 
นายสมาน  อยู่ทิม       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
นางนิตร  ตุ่นนิ่ม       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ                  สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า

ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖3 จำนวน ๓  สมัย 

 
ประธานสภาฯ                  ให้ที่ประชุมเสนอ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี          
                             ๒๕๖๓ 
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นายสมาน  อยู่ทิม              เสนอสมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
นางทองลอบ  พิมพา       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภาฯ                   สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
นางสะเภา  จำปาปิ่น           เสนอสมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
นางวันเย็น  เนตรแสงสี        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕   
นายสมคิด ขวัญเรือง           รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
ประธานสภาฯ                   สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
นายสมชาย  บามา             เสนอสมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
นายอิต  ทาสีดา                รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี     รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
ประธานสภาฯ                   สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในการ 
                              กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ ๒ ประจำปี  
                              พ.ศ.๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                          -  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม สมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  
                              ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓   จำนวน  ๓  เสียง 
                                     -  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม สมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  
                              ๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓   จำนวน  ๓  เสียง 
                                     -  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม สมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  
                              ๑6 – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓   จำนวน  ๑๑  เสียง 
                                     -  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ                   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ ๒  
                              ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก ๑๑ เสียง ให้กำหนด ๑๕ วัน  
                              เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑6 – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓    
ประธานสภาฯ                  ให้ที่ประชุมเสนอ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี          
                             ๒๕๖๓ 
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด          เสนอสมัยที่ ๓  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
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นายสมชาย  บามา       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
นายสาร  ม่ันนาค       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
ประธานสภาฯ                 สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
                              กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ ๓ ประจำปี  
                              พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ                ประกาศต่อที่ประชุมว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติ 
                             ตระการ ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน 3  สมัย ไว้ดังนี้  
                                  สมัยที่ ๑  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
                                  สมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑6–30  มีนาคม ๒๕๖๒ 
                                  สมัยที่ ๓  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
                             ๕.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ                 ให้ที่ประชุมเสนอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลา 
                             ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป   
นายอิต  ทาสีดา              เสนอสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔  มีกำหนด ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
นางทองลอบ  พิมพา      รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายสมาน  อยู่ทิม      รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้ประธานสภาฯ                สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีเป็นอันว่าวันเริ่ม 
                            สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
                            ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป มีกำหนด ๑๕ วัน กำหนดในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  
                            กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

                                  ๕.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
                        เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) 
ประธานสภาฯ                ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการหรือผู้แทนชี้แจงรายละเอียด 
                         ให้ที่ประชุมทราบ     
นายกฤษณะ  เอี่ยมสะอาด  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตาม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    โครงสร้างการแบ่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากร อำนาจหน้าที่ใน 
                         การปฏบิัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการ 
                         บริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่  
                         ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป 
                         จากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                         ชาติตระการ มีอยู่ค่อนข้างจำกัด  และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์  
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                        ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตอบสนอง 
                        ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
                        แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  
                        (ครั้งที2่)  โดยปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
                       ๒. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ. 
                       2565) ครั้งท่ี 2 
           2.1 เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
                        พ.ศ.2565) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
                              2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย 
                        ของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของ 
                        ประชาชน 
           2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดำเนินการให้มี 
                        ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
           2.4 ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ 
                        ปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มี 
                        การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อ 
                        จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ี และชุมชนที่เพ่ิมข้ึน เช่น ด้านสาธารณสุข  
                        ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ 
                        สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีตำบลชาติตระการ  
                        และตำบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
                       ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ. 
                       2565) ครั้งท่ี 2 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                         ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ 
                         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความนี้แทน  
                         “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
                         ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                                (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา 
                         ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
               ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
               ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
               และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
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  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ 22/1  
                 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น 
                อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง 
                แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
                46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา 
                ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
                โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ 
                โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 
                กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   สำหรับองค์การบริหารส่วน 
                ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน 
                ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
                ตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ 
                ความเห็นชอบแล้วปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
                นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

       ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการ     
       บริหารการบ้านเมืองที่ดี 
        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ    
       ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                 1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
                 วัตถุประสงค์ - เพ่ือเป็นผู้ช่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้ประชาชน 
                 จิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วม  
                 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -จัดฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ       
                 งบประมาณ  ปี ๒5๖๓  จำนวน ๕0,000 บาท ปี ๒๕๖๔  จำนวน 50,000 บาท ปี ๒๕๖๕  
                 จำนวน 50,000 บาท   
                 ตวัชี้วัด  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
                 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  มีจิตอาสาเป็นผู้ช่วยเหลืองานสาธารณภัย        
                 หนว่ยงานรับผดิชอบ  สำนักปลัด 
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       เหตุผลความจำเป็น :  เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือ 
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  
       2562 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ กำหนดให้องค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความ 
       รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน 
 

       ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมและความม่ันคงตามหลักการบริหาร 
       จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ  
       ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       1. โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

                 วัตถุประสงค์- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
                 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
                 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
                 -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตตำบลชาติตระการ  
        งบประมาณปี ๒5๖๓  จำนวน ๕0,000 บาท ปี ๒๕๖๔  จำนวน 50,000 บาท  
                 ปี ๒๕๖๕ จำนวน 50,000 บาท   
                 ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
                 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ประชาชนตำบลชาติตระการมีความรู้ความเข้าใจในพ.ร.บ.ภาษี  
                 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น  
                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง 

       เหตุผลความจำเป็น :  เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
       ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที ่ส ุด ที ่ พล0023.3/ว686 ลงวันที ่ 8 พฤศจิกายน  
       พ.ศ. 2562 เรื่องแนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        

       ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมและความม่ันคงตามหลักการ   
       บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
        อย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        แผนงานสาธารณสุข 
       1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        วัตถุประสงค-์ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรคและลดจำนวนประชากรสัตว์     
        ในเขตตำบลชาติตระการ  
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        เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
             1. ฉีดวัคซีน จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ คุมกำเนิด ทำหมันสัตว์ สุนัข แมว  
             2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพ่ือป้องกันควบคุมโรค 
             3.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค   
        งบประมาณปี ๒5๖๓  จำนวน ๕0,000 บาท ปี ๒๕๖๔  จำนวน 50,000 บาท  
        ปี ๒๕๖๕ จำนวน 50,000 บาท    
        ตัวชี้วัด จำนวนโรคพิษสุนัขบ้าลดลง  
        ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประชาชนตำบล    
        ชาติตระการมีสุขภาพที่ดี  
        หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 
        เหตุผลความจำเป็น :  เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตาม 
        หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 1557 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561   
        เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง   
        ส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ             สอบถามในที่ประชุม ว่ามีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับ 
                           รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เปลี่ยนแปลง/   
                            เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) หรือไม่ 
นายลำไพร จันทะคุณ    สอบถามเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
เลขานุการสภาฯ          ชี้แจงว่าเจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          อ่ืนทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่าง ปัจจุบันได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการและ 
                           พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ เป็นผู้รับผิดชอบไปพลางก่อน 
นายก อบต.ชาติตระการ  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ายังไม่ได้รับโอนใครมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
นายสมชาย  บามา       ๑. ฝากผู้บริหารการพิจารณารับคนเข้ามาทำงานในหน่วยงานให้ตรวจสอบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒  ประวัติก่อน 
                              ๒. การฉีดวัคซีน/ทำหมัน สุนัขและแมว ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
                           ทราบไม่ทั่วถึง และหากมีงบประมาณให้ดำเนินการ ๒-๓ เดือน/ครั้ง 
นายสมคิด ขวัญเรือง     เสนอว่าการทำหมันสุนัขและแมว ก่อนดำเนินการควรทำการประชาสัมพันธ์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓  ให้ประชาชนเข้าใจก่อน เช่น การงดน้ำและอาหารก่อนทำหมัน 
นายลำไพร จันทะคุณ     เสนอให้เพ่ิมเติมงบประมาณโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ               ขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นสมควรให้เพิ่มเติมงบประมาณโครงการป้องกัน 
                            และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแผนฯ  จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท 
                            หรือไม ่
ที่ประชุม                     เห็นชอบให้เพิ่มเติม  ๖๐,๐๐๐  บาท  จำนวน   ๑๐   เสียง 
                            ไม่เห็นชอบให้คงไว้เท่าเดิม  ๕๐,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๘  เสียง 
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ประธานสภาฯ               ขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                           (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) หรือไม่ 
ที่ประชุม                     มีมตเิห็นชอบ  จำนวน  ๑๘  เสียง    
 
ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ               สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 
                            ในที่ประชุมให้ยกมือได้ทีละคน 
เลขานุการสภาฯ              หารือต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานท้องถิ่น 
                             จังหวัด ได้จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๔ แห่ง  
                             เพ่ือติดตามการออกข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการลี้ยงสุนัขและแมว 
                             โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก  
                             ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
                             ในส่วนการดำเนินการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                             ชาติตระการ ได้ให้แต่ละหมู ่บ้านดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจาก 
                     ประชาชนปรากฏว่า เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติฯ  จำนวน ๑ หมู่บ้าน  
             ไม่เห็นด้วย จำนวน  ๘ หมู่บ้าน  จึงขอหารือกับที่ประชุมว่าเห็นสมควรจะ 
            ดำเนินการอย่างไร 
                            

นายก อบต.ชาติตระการ     เสนอให้ออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงเฉพาะสุนัขและแมว และจัดทำ 
                           ผ้าป่าสมทบทุนเพื่อก่อสร้างกรงสำหรับจำกัดการเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด 
นายแสง แต่งน้อย            เสนอว่าการออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ สามารถออกได้ แต่ใน 
รองนายก อบต.        ทางปฏิบัติไม่สามารถบังคับใช้ได ้และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องรับภาระ 
                           เพ่ิมขึ้น 
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด        เสนอว่าการออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ควรจะสื่อสาร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓   ให้ประชาชนเข้าใจ  เริ่มต้นจะปฏิบัติให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะเป็นไปไม่ได้ 
                            ในอนาคตอย่างไรก็ต้องออกมาบังคับใช้           
นายสมชาย บามา            เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว เพราะ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓   ปัจจุบันมีปัญหาการเลี้ยงสุนัขพันธุ์พ้ืนเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ควบคุม  
                            โดยการนัดผู้นำมาประชุม แล้วทำการประชาสัมพันธ์ 
เลขานุการสภาฯ               เสนอให้มีการออกข้อบัญญัติควบควบการเลี้ยงสัตว์เฉพาะสุนัขและแมว 
                            โดยการจัดประชุมทำความเข้าใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชน 
                             แล้วจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง 
ประธานสภาฯ                 ขอมติจากท่ีประชุม 
ที่ประชุม                       มีมติเห็นชอบ  ๑๗ เสียง  (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน)   
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นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒5๖๓ 

  หัวหน้าสำนักปลัด         เนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงทำ 
     ให้เกิดความชำรุดเสียบไฟไม่เข้าระบบทำความเย็นไม่ทำงาน เกิดสนิมเกาะ 
     ในตัวเครื่อง และไม่คุ้มค่าต่อการส่งซ่อม จึงมีความจำเป็นขอดำเนินการ 
     จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อน- น้ำเย็น เพ่ือนำมาใช้ในสำนักงาน  และ 
     ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ  เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว ง่าย และสะดวก 
     ต่อความต้องการเนื่องจากสามารถทำเป็นน้ำเย็น – น้ำร้อน ได้ในทันที  
     โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา เกิดความประหยัดในการใช้ไฟฟ้าลดการใช้หม้อ  
     ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า   
       

โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ   
  รักษาความสงบภายใน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ  
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

– โครงการป้องกันไฟป่า  ตั้งไว้  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
  ยอดคงเหลือก่อนโอน 6,920 บาท  โอนลดครั้งนี้ 5,000 บาท  
  (ห้าพันบาทถ้วน) 
          โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

                                           - เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น STANDARD (แถมถัง)  จำนวน  1  ตัว 
ประธานสภาฯ                ขอมตจิากที่ประชุมเห็นสมควรให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
                             หรือไม ่
ที่ประชุม                     มีมติอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
นายปริชญ์ รัฐอินทร์         ตามท่ีได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ผู้อำนวยการกองช่าง    ชาติตระการ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
                             ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑   
                             สายบ้านนายสวาท คชมาตร ถึงบุ่งใหญ่(ช่วงจากนานายบรรเจิด ลอยเหม็น)  
           กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
                              กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ–๒-๒๐๖ 
                                  เนื่องจากกองช่าง มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียด 
                              โครงการ ดังนี้ 
                                   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสวาท คชมาตร  
                               ถึงบุ่งใหญ่(ช่วงจากนายมงคล คงทอง ถึงนานายบรรเจิด ลอยเหม็น)  
                              กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย  
                              กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ–๒-๒๐๖ 
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                                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
                              ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
                              ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
                              เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ                ขอมติจากท่ีประชุมเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียด 
                              โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม ่
ที่ประชุม                    มีมติอนุมัติ  ๑๗  เสียง 
เลขานุการสภาฯ             แจ้งต่อที่ประชุมว่ากองช่าง ได้เสนอรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบ 
                           ประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายจากเงิน 
                            สะสม ได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าเป็นรายละเอียดที่ทาง 
                            ผู้รับจ้างเสนอแบบและราคา มา ๓ ราย  ไม่มีรายละเอียดแบบรูปรายละเอียด 
                            การก่อสร้างและ ปร.๔ และ ปร.๕ เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                            ชาติตระการ  แต่หากกองช่างไม่สามารถออกแบบระบบประปาดังกล่าว         
                            ได้เสนอให้จ้างออกแบบ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม                     มีมติให้จ้างออกแบบและนำเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการประชุม 
                           คราวต่อไป  จำนวน  ๑๗  เสียง 
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม   ๑.แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับการประสานจาก ๔ หมู่บ้าน ขอรับการ 
หัวหน้าสำนักปลัด     สนับสนุน กระสอบสำหรับใส่ทราย เพื่อจัดทำฝายชะลอน้ำกระชั้นชิด ทำให้ 
                          จัดหากระสอบไม่ทัน  เนื่องจากอำเภอได้สั่งให้แต่ละหมู่บ้านเร่งดำเนินการ 
                           จัดทำฝายชะลอน้ำหมู่ละอย่างน้อย ๑๐ แห่ง 
                                    ๒. กำหนดเลี้ยงส่งปลัด อบต. ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
                            ณ ไร่บัวเงิน  โดยนำอาหารมาสมทบกัน 
นายพิชัย  ยาจำปา            ๑. เสนอให้ทำป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณคลองแบ่ง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔          ๒. ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนน คสล. โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม 
                                    ๓. ให้แจ้งผู้รับจ้างเข้าแก้ไขฝุ่นบริเวณผิวถนน คสล. ของหมู่ที่ ๔ 
                                    ๔. ไฟฟ้าสาธารณะรายทางของ หมู่ที่ ๔ ยังขาด จำนวน ๒ ซอย 
                                    ๕. ได้เขียนคำร้องขอรับการสนับสนุน หิน ปูน ทราย สำหรับสร้างที่เก็บ 
                               น้ำในคลอง โดยประชาชนในหมู่บ้านอาสาดำเนินการเอง 
นายสมพงษ์ จันทวงศ์        ๑. ขอให้ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไปเก็บแบตเตอรี่ 
รองประธานสภา อบต.  ของไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่ที่๙ เพราะกล่องใส่แบตเตอรี่ 
                             เป็นสนิมจนผุ  เกรงว่าจะร่วงใส่ประชาชนในหมู่บ้านได้รับอันตราย 
                                     ๒. การก่อสร้างระบบประปาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่ที่ ๖  
                              ขอให้พิจารณาถึงความปลอดภัย 
                                     ๓. การออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว  
                              ขอให้มีการกำหนดให้เจ้าของลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงของตนเองให้แน่นอน 
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นายแสง แต่งน้อย              แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าได้ไปประชุมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง 
รองนายก อบต.        โดยมีเรื่องที่ประชุมดังนี้     
                                    ๑. สมาคมการท่องเที่ยว ได้กำหนดสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ                      
                            ชาติตระการ ได้แก่ ภาพเขียนสีโบราณที่วัดเขากระไดม้า ถ้ำและน้ำตกตาด 
                            ปลากั้งที่ตำบลบ่อภาค  โดยให้หาจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยว และติดตั้งไฟ 
                            ส่องสว่างภายในถ้ำ 
                                    ๒. ทหารได้แจ้งว่ามีราษฎรที่อยู่อำเภอนาแห้ว นำอาวุธปืนมาล่าสัตว์ป่า 
                            ในเขตความรับผิดชอบภูเมี่ยงภูทอง และภูสอยดาว 
                                    ๓. ไฟป่าเกิดข้ึนที่หมู่ที่ ๕ บริเวณป่าช้าโคกผักหวาน แต่ควบคุมได้  
                            เสนอว่าถ้าไฟป่าเกิดข้ึนหมู่บ้านใด ผู้ใหญ่บ้านต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิด 
                            จากอะไร 
                                   ๔. กรณีหมู่ที่ ๔ ยังขาดไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ให้ทำหนังสือมาเพ่ือ 
                            บรรจุในแผนฯ 
นายสมชาย  บามา          ๑. การปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภาฯ สามารถ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒   ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สมาชิกฯเข้าใจได้อย่างชัดเจนและไม่ปิดบัง 
                                ๒. ห้องน้ำชุดขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการชำรุดทรุดโทรม 
                              ฝากผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 
นายอนุศักดิ์  เพียปลัด      สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรายทาง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓    ว่ามแีนวคิดจะติดตั้งเพ่ิมหรือไม่ ทดแทนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุด 
นายสมชาย  บามา          ขอให้ไปตรวจสอบหลักโฉนดก่อนจะทำการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒    สายบ้านนายขัน จันทะคุณ   

          นายแสง แต่งน้อย            ก่อนที่จะเสนอโครงการทำถนนสายดังกล่าวมา เป็นหน้าที่ของสมาชิก                               
รองนายก อบต.           ก่อนที่จะเสนอโครงการทำถนนสายดังกล่าวมา เป็นหน้าที่ของสมาชิก                               
                             อบต. ที่จะต้องตรวจแนวเขตก่อน หากอยู่ในเขตประชาชนให้ทำหนังสือ 
                              อุทิศเป็นทางสาธารณะก่อน  เคยแจ้งให้ทราบทุกครั้ง 
ประธานสภาฯ                 สอบถามว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนออีกหรือไม่ 
                              หากไม่มีขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

                                 
                             (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายเริงวิทย์  โพธิ์ทอง) 
                                    เลขานุการสภา อบต.ชาติตระการ 
 

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


