
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓ 

วันที่  17  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมธารทอง ช้ัน 2 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 

 
/เริ่มประชุม... 

 

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 

10 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
11 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
12 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
13 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
14 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
15 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
16 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
17 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                  ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่ 
                               มาประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑7  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าว 
                               เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ                เนื่องจากนางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลชาติตระการ และเลขานุการสภา อบต. ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5  
    ตุลาคม 2563 ทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น    
    จึงต้องดำเนินการเลือกเลขานุการชั่วคราวเพ่ือทำหน้าที่  

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการชั่วคราว โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  
     2 คน    
นายหล้า  ป้องคูหลวง        เสนอ นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8        
นายสาร  ม่ันนาค        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
นางสะเภา  จำปาปิ่น        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอชื่ออ่ืนอีกถือว่า นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว  

มติที่ประชุม                       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ                  1.1 ความเดือดร้อนเรื่องถนนชำรุด 
    เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ได้ลงพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน และ 

    ได้รับแจ้งจากประชาชนในพ้ืนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนถนนสายบ้านโคกผักหวาน  
    หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ชำรุดสัญจร ไป-มา ยากลำบาก เกิดอุบัติเหตุ  
    บ่อยครั้ง และได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่ให้คำแนะนำโดยให้ผู้ที่ได้รับความ 
    เดือดร้อนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ลงชื่อเพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเดือด- 
    ร้อนของชาวบ้านในพ้ืนที่จริง และจะได้ดำเนินการยื่นเรื่องของบประมาณในลำดับ 
    ต่อไป เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

        
/1.2 สมาชิก... 
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1.2 สมาชิกได้ลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง 
   ขอแจ้งว่านายสมชาย บามา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

    ชาติตระการ หมู่ที่ 2 ได้ยื่นหนังสือลาออก เพ่ือลงสมัครแข่งขันสมาชิกองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
มติที่ประชุม                          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ        ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติ- 
   ตระการ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖3 วันที่  21 กันยายน ๒๕๖3 ไป 
   พร้อมหนังสือเชิญประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
มติที่ประชุม        ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑7  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  คัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
ประธานสภาฯ            เนื่องจากนางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลชาติตระการ และเลขานุการสภา อบต. ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5  
    ตุลาคม 2563 ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว 

ดังนั้นจึงต้องดำเนินการเลือกเลขานุการเพ่ือทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงระเบียบการเลือกเลขานุการสภาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
                                    ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ

สภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ 

 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนครั้งแรกนับแต่วันที่ตำแหน่ง 
ว่างลง   

/ระเบียบ...  
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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 นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารกัษ์ ปลัดองค์การบริหาร 

 
ส่วนตำบล ซึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้ย้ายไป 
ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ 
จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้อง
เลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือมาทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา จะดำเนินการเลือกหัวหน้า
สำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

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                   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการ  โดยมีผู้ รับรองไม่น้อยกว่า  
     2 คน    

นายบุญนัด  ศรีอ๊อด        เสนอ นายอนุศักดิ ์ เพียปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6        
นายสมคิด  ขวัญเรือง        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
นางหว่ัน  ศรีนวล        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

เสนอชื่ออ่ืนอีกถือว่า นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 เป็นเลขานุการ-
สภาฯ  

มติที่ประชุม                       รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ             ๕.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 6 
    ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
    - ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

 
นายกฤษณะ  เอี่ยมสะอาด   การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่ง 
    พระราชบัญ ญั ติ สภ าตำบลและองค์ การบริห ารส่ วนตำบล พ .ศ . 2537               
     โดยมีรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)   
    เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4  
     

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

ครั้งที่ 4 คะแนนเสียง 17 เสียง 
- ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
นายกฤษณะ  เอี่ยมสะอาด   การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6  
 
 

  /ตามระเบียบ... 
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                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2)  
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
    ตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล พ .ศ . 2537 โดยมี รายละเอียดใน 
     ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  

- ภาคผนวก ข.   - 
 

รองประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
รองประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
มติที่ประชุม        เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 6 คะแนนเสียง 17 เสียง 
ประธานสภาฯ             ๕.3 ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็น 
    ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 
ประธานสภาฯ                    ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง  
หัวหน้าสำนักปลัด         เนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
    19 มกราคม 2559 โดยสำนักงาน กสทช. กำหนดดำเนินการโครงการเพ่ือ 
    ขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าวจำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณ 
    โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบจำนวน  
    3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล  
    จำนวน 15,732 หมู่บ้าน โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 
    ภายในสิ้นปี 2563 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต 
    ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการดำเนินการพบว่ามีจุดติดตั้ง 
    อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
    จำนวน 17,233 จุด กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ 4,488 ตำบล  
    โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นของสภาองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ โดยขอให้แจ้ง 
   ความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับสำนักงาน กสทช. ทราบ 
   ต่อไป ตำบลชาติตระการ จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,3,6,8,9 
 

             /ประธานสภฯ... 
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ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 
มติที่ประชุม                เหน็ชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า จำนวน 17 เสียง 
 
ประธานสภาฯ             5.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564  
    ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง  
หัวหน้าสำนักปลัด          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  
    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.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
   เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
   ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
         4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
    ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
ประธานสภาฯ                  ก่อนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานข้อมูล 
    เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองรายจ่ายเงินสะสม 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
ยอดเงินสะสมที ่ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สามารถใช้ได้        จำนวน 18,319,511.30 บาท  
หัก จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่ -           จำนวน            –           บาท 
หัก รายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วจากเงินเงินสะสมแต่หนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ  จำนวน        –           บาท 
หัก รายได้ค้างรับ                จำนวน            –           บาท  
 

/คงเหลือ.... 
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คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น          จำนวน  18,319,511.30 บาท 
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563         จำนวน 13,550,177.33 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระต้องใช้จ่าย/สำรองจ่าย/ราย
เดือนประจำเดือน 

1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพ่ิมฯ   584,672.00 บาท 
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง        192,660.00 บาท 
3. เงินสวัสดิการต่าง ๆของพนักงานส่วนท้องถิ่น         32,000.00 บาท 
4. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ+พิการ+เอดส์ (เงินตามนโยบายของรัฐ)  827,900.00 บาท 
5. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ (ท่ีจำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าวัสดุน้ำมัน)   50,000.00 บาท 
6. ค่าสาธารณูปโภค         30,000.00 บาท 
7. งบกลาง กรณีประสบสาธารณภัย             1,660,231.93 บาท 

(รายงานตามข้อ 1 รวมถึงเงินบำเหน็จ+บำนาญ+เงินเดือนครู+บุคลากรถ่ายโอนต่าง ๆ) 
 รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั่งสิ้น หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่ต้องเก็บไว้ 3 เดือน         3,377,463.93 บาท 
หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมสำรองจ่ายภายในระยะเวลา 3 เดือน ใช้จ่ายทั้งสิน   10,132,391.79 บาท 
ยอดเงินที่สามารถใช้ได้                          8,187,159.51 บาท 

 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
   สะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 

ผู้อำนวยการกองช่าง                ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 
โครงการรายละเอียดดังนี้ 

1.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสวาท  คชมาตร  ถึงบุ่งใหญ่ 
(ช่วงจากท่ีนานายบรรเจิด ลอยเหม็น  ถึงที่นานายประดับ  พรมนุช)  กว้าง 4 ม.  
ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ∅ 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน งบประมาณ  
493,500  บาท 

2.ขยายถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากสะพานร้องนาเซ ถึงบ้านนายสำเภา อุ่นโต  
ปริมาณงานผิวจราจร คสล.กว้างข้างละ 0.50 ม. ยาว 880 หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. งบประมาณ  491,800   บาท 

3.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายชำนาญ บามา ถึงบ้านนาย
บรรจง ทรัพย์พรม กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ∅ 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 
ท่อน งบประมาณ  498,500   บาท 

4.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 รอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิมช่วงวัดบ้านนาจาน)  
กว้าง 5 ม.ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 
งบประมาณ  493,300   บาท 

/5.ก่อสร้างถนน... 
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5.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)จากบ้านนางทอง เนตรแสงสี  

ถึงบ้านนาง วรรณธิดา จันทะคุณ (ช่วงจากท่ีนานายจำนง ด่อนแผ้ว ถึงไร่นายถนอม 
เนตรแสงสี) กว้าง 5 ม.ยาว 165 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 825  
ตร.ม. งบประมาณ  496,000   บาท 

6.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ซอยนายก้อน  เนตรสี ถึงบุ่งเย็น  กว้าง 4 ม.
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. งบประมาณ   
139,000   บาท 

7.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายสนาม ขวัญนาค ถึงบ้าน
นางวนาพร  กลิ่นสาคร กว้าง 5 ม.ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 620 ตร.ม. งบประมาณ   375,700  บาท 

8.ก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ หมู่ที่ 7  สายชุมชนน้ำพึง 2 กว้าง 5 ม.ยาว 
137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 685 ตรม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ชั้น 3 ∅  0.80 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน งบประมาณ  495,400 บาท 

9.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง ถึงไร่นายพร้อง  
คงทอง (ต่อจากเดิม ช่วงไร่ของนายสวัสดิ์  ป้องคูหลวง ถึงไร่ของนายสมร มั่นเมือง) 
กว้าง 4 ม. ยาว 213 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม. 
งบประมาณ  495,500 บาท   

10.ก่อสร้างถนน คสล.หม ู่ที่ 9 จุดนาภูย่อง ถึงร้องขี้โก (ต่อจากเดิม ช่วงที่
นานางทุเรียน  สายจำปา  ถึงที่นานายแดง  พิมพา)  กว้าง 4 ม. ยาว 213 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม. งบประมาณ  495,500  บาท 
 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
 
ประธานสภาฯ           ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

           จำนวน 10  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  4,474,200.- บาท 
 

มติที่ประชุม             อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ  
                    เป็นเงิน 4,474,200.- บาท คะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ                     สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                              หารือต่อที่ประชุม  ให้ยกมือทีละคน     
ผอ.กองการศึกษา        ชี้แจงการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชาติตระการต้านยาเสพติดประจำปี 
      งบประมาณ 2564 จัดขึ้น ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้าน 
    นาเปอะ  
 

/นายก อบต. ... 
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นายก อบต.         จากการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ 
   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563    
    ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
หัวหน้าสำนักปลัด  1.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
    แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้กับเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล รวม 
    ทั้งหมด 168 โครงการ กำหนดการดำเนินงาน ไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2563    
    เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต้องเร่งดำเนินการ 
    1.2 ให้ตรวจเช็คแผนชุมชนที่พัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นปัจจุบัน หากมีความ 
    ต้องการสิ่งใดเพ่ิมเติมให้หารือกับผู้ใหญ่บ้าน จัดทำเวทีประชาคมเพ่ือหาข้อสรุปให้ 
    ชัดเจน จะได้ง่ายต่อการจ่ายขาดเงินสะสม หากไม่เข้าใจสามารถขอคำแนะนำจาก 
    ผู้อำนวยการกองช่าง 

1.3 โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2565 หัวหน้าสำนักปลัด,
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง จะเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 26-27 
พฤศจิกายน 2563 เพ่ือนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ต่อไป  

1.4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

- ให้เลขานุการสภาฯ เตรียมคำร้อง ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาฯ ผู้เข้าร่วมฟังจะต้องแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบการประชุมสภาฯ 
ข้อ 118  

1.5 ในการทำกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาฯ 
พนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และการแต่งกายขอให้
แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว (ถ้ามี) 

นายแสง  แต่งน้อย   ชี้แจงเรื่องแพสูบน้ำหมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ 
รองนายก อบต.   ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาทราบว่ามีความประสงค์ขอย้ายแพสูบน้ำ เพื่อป้องกันการ 
    สูบหาย และให้ นายสมชาย เหล็กจั่น ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เขียนรายงาน 
    ความเป็นมาของแพสูบน้ำชี้แจงรายละเอียดก่อนมีการเคลื่อนย้าย ส่วนจะย้ายไปจุด 
    ใดนั้น มอบให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดได้ทำตามระเบียบให้ถูกต้องและ 
    ชัดเจนต่อไป 
 

/หัวหน้าสำนักปลัด... 
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หัวหน้าสำนักปลัด  ตามท่ีนายกฯ ได้มีบัญชามอบหมายให้ติดตาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ 
   ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องของแพสูบน้ำอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของส่วนราชการใด 

มีที่มาที่ไปอย่างไร  อนึ่งได้มอบหมายให้ ผอ.กองคลังและ ผอ.กองช่าง สืบค้นแล้ว 
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้นายกทราบต่อไป 

นายสมาน บัวองค์   หารือที่ดินของ ที่ตั้ง อบต.เดิม หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ เพ่ือพัฒนาที่ดิน 
รองนายก อบต.   ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ให้เกิดประโยชน์ ให้มากที่สุด 
นายพิชัย  ยาจำปา   ฝากเรื่องงบซอมแซมให้เร่งดำเนินการให้ด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ 4    
นายลำไพร  จันทะคุณ   ฝากทวงถามว่าจะดำเนินการอย่างไรให้โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าของบ้าน  
ส.อบต. หมู่ 5    ปากรอง (หัวนาคำ) ประสบผลสำเร็จ  
นางสะเภา จำปาปิ่น   สอบถามเรื่องที่สาธารณประโยชน์ 
ส.อบต. หมู่ 7     
หัวหน้าสำนักปลัด  ทีส่าธารณะประโยชน์ ขอใช้ทำกินได้ แต่ไม่สามารถครอบครองเป็นส่วนตัว 
    ได้ 
นางวันเย็น  เนตรแสงสี   สอบถามเรื่องถนนชำรุดเส้นโคกผักหวาน – บ้านปากรอง หน่วยงาน อบต. 
ส.อบต. หมู่ 5     สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ 
นายแสง  แต่งน้อย   ชี้แจงเรื่องถนนชำรุดเส้นโคกผักหวาน – บ้านปากรอง ให้ธุรการกองช่างได้
รองนายก อบต.    ทำหนังสือประสานไปยังกรมชลประทานแล้ว รอการตอบรับ จึงจะสามารถ 
    ดำเนินการซ่อมแซมได้ เพราะถนนเส้นดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกรม 
    ชลประทาน 
มติที่ประชุม                   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   สอบถามว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนออีกหรือไม่ 

                   หากไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา ๑3.4๐ น. 
 

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

                              
(ลงชื่อ)      ทวีศักดิ์  ภูเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายทวีศักดิ์  ภูเขียว)  
                                    ประธานสภา อบต.ชาติตระการ 


