
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี 2563 

วันที่  29  เมษายน  ๒๕๖3 
ณ  อาคารโดม  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

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 
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 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 หวั่น  ศรีนวล 



 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
8 นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
9 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 

10 นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 
11 นางสาวขวัญทิพย์ เนตรแสงสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขวัญทิพย์ เนตรแสงสี 
๑2 นางสาวอมรรัตน์   ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ ม่วงทิม 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                 ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑7  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 กล่าว 
                               เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ                 เนื่องจากนายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ได้ลาออกจากการเป็น 
    เลขานุการสภาฯ และได้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563 ทำให้ 
    การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการเลือก 
    เลขานุการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่และประชุมสภาตามระเบียบวาระ  
      ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการชั่วคราว โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
นายพิชัย ยาจำปา    เสนอ นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด    ผู้รับรอง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
นางทองลอบ พิมพา    ผู้รับรอง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
ประธานสภาฯ                 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ 
    ชื่ออ่ืนอีกถือว่า นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 เป็นเลขานุการสภา 
    ชั่วคราว 
มติที่ประชุม                    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ       แนะนำ นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
                ชาติตระการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด เมื่อวันที่ 2  
     เมษายน 2563 และได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำตัวเอง 
ปลัด อบต.       แนะนำตนเองในสภาฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่แล้วว่า 
    ถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  17 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ            ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำข้อ 5.2 เรื่อง คัดเลือกเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มาพิจารณาก่อนข้อ 5.1 ขอความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม       อนุมัติตามเสนอ คะแนนเสียง 17 เสียง 
                                      

5.2 คัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
ประธานสภาฯ                   ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ชี้แจงระเบียบการเลือก 
    เลขานุการสภาฯ 
ปลัด อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความ 
    ในวรรคหนึ่งของข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การเลือกเลขานุการสภา
   ท้องถิ่นให้นำความข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

          ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ 
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน    

 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ

คะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด

เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำ
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
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สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

 

       ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ  
    เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 
    หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 

ประธานสภาฯ                 ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
นายลำไพร  จันทะคุณ        เสนอ นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
นายทองลอบ  พิมพา       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
นายสาร  ม่ันนาค       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 

ประธานสภาฯ                  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
    เสนอชื่ออ่ืนอีกถือว่า นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
มติที่ประชุม                     รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                 เมื่อสภาได้เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว เลขานุการสภาฯ  
    ชั่วคราวพ้นจากหน้าที่ และให้เลขานุการสภา นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ทำ 
    หน้าที่เลขานุการสภาต่อไป 
 

  5.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง  
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ                 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรกและวรรคสอง 

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญเสนอว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ชาติตระการ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  
    ฉบับนี้ สภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ในการพิจารณาสามวาระ  
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    รวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้อยู่ในที่ 
    ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
ประธานสภาฯ                 ผู้บริหารไม่ได้เสนอ  ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอ 
 

สมาชิกสภาจำนวน 17 คน     เสนอ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว                      

มติที่ประชุม                       อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

ประธานสภาฯ                   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับ 
    หลักการ) 
             เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ                  พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับ 
    หลักการ)  

         มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายสมาน อยู่ทิม          สอบถามกรณีแมวเร่ร่อนไม่มีเจ้าของจะมีวิธีการควบคุมได้อย่างไร 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 
เลขานุการสภาฯ         เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม        กรณีสุนัข และแมวจรจัดไม่มีเจ้าของ เป็นหน้าที่โดยตรงที่หน่วยงานองค์กร 
หัวหน้าสำนักปลัด  ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องควบคุม และกำกับดูแลโดยจะประสานงานกับหน่วยงาน 
    ปศุสัตว์ในเรื่องของการควบคุม การกักบริเวณ หรือจัดสถานที่เลี้ยง 
นายสมชาย  บามา          สอบถามกรณีท่ีเลี้ยงสุนัขเกิน 5 ตัวตามท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติควบคุม 
สมาชิก อบต.หมู่ 2  สัตว์จะมีวิธีการอย่างไร 
เลขานุการสภาฯ         กรณีเลี้ยงสุนัขเกินที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    ในที่นี้หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ปรากฏตาม  
    ข้อบัญญัติ หน้า 2 แนะนำให้ทำหมันเพ่ือเป็นการควบคุมประชากรสัตว์ 
นายลำไพร จันทะคุณ          เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลตามข้อบัญญัติฉบับนี้ ขอให้ได้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 5  นำข้อบัญญัติดังกล่าว ไปใช้อย่างเคร่งครัดหลังจากท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    แต่หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินั้นให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่อย่างไร 
รองประธานสภาฯ        การกำหนดข้อบัญญัติเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้ได้มีแนวทางในการปฏิบัติ  
    ข้อบัญญัติในข้อ 6.2 และ 6.3 เมื่อนำไปฉีดวัคซีน ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยากให้ 
    มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ และช่วยกันลดปริมาณลงจากการทำหมัน การ 
    ตอนแนะนำให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงของตนไปขึ้นทะเบียนไว้ดีที่สุด 
 

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
                    ขอมติที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล      
    ชาติตระการ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
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มติที่ประชุม                        รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 คะแนนเสียง 17  
    เสียง 
 

ประธานสภาฯ                     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2  
    ขั้นแปรญัตติ) 
                 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร่าง  
    ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอ 
    คำแปรญัตติด้วยวาจาได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี 
    ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้คงร่างเดิม คะแนนเสียง 17 เสียง 
ประธานสภาฯ                    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3  
    ขั้นลงมติ) วาระนี้ไม่มีการอภิปราย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 

มติที่ประชุม                 เหน็ชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ 
        แมว พ.ศ. 2563  คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

                          ๕.3  เพิ่มเติมคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3 รายการ 
ประธานสภาฯ     เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ   5.3.1 ปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า  

         ปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 30,000 บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 

       (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน 
        ครุภัณฑ์ จึงซื้อตามราคาท้องตลาด)  
            โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

        -.ขนาด 3 แรงม้า x ไฟฟ้า 220 โวลต์ x 50Hz   
        -.ขนาดท่อเข้า – ออก : เท่ากับ 3 x 3 นิ้ว 

-.อัตราไหลน้ำไม่น้อยกว่า : 500 - 1,100 ลิตรต่อนาที 
-.ดูดลึกไม่น้อยกว่า : 9 เมตร 
-.อัตราแรงส่งไม่น้อยกว่า : 17.4 – 9.5 เมตร 
-.ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ 

    - ใบพัดแบบปิดซึ่งเป็นใบพัดที่มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำสูง ผลิตจาก     
               สแตนเลส 

- รับประกัน 3 เดือน 
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           เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  
                     (ครั้งที่ 3) ข้อ 1 หน้าที่ 5 
 

    5.3.2 ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า  
         ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า จำนวน 12,000 บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

       (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน 
        ครุภัณฑ์ จึงซื้อตามราคาท้องตลาด)  
            โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

        -.ใบพัดสแตนเลสแบบปิดปลอดสนิม   
        -.ขนาด : 2 แรงม้า x ไฟฟ้า 220 โวลต์ 

- ขนาดท่อเข้า – ออก : 2 x 2 นิ้ว 
-.อัตราแรงส่ง : 27.2 – 11.0 เมตร 
-.อัตราไหลน้ำมากสุด : 150 – 500 ลิตร/นาที 
- รับประกัน 3 เดือน 

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  
   ข้อ 2 หน้าที่ 5 

5.3.3 ประตูน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว  
         ประตูน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว จำนวน 9,900 บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
9,900 บาท 

       (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน 
        ครุภัณฑ์ จึงซื้อตามราคาท้องตลาด)  
            โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

        -.ผลิตจากทองเหลืองที่มีคุณภาพดี   
        -.ไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพ 

- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน 
-.มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม 
-.ปิดสนิทป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี 
- วัสดุแข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อน 
- รับประกัน 3 เดือน 

         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลีย่นแปลง/ 
        เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) ข้อ 3 หน้าที่ 5 
มติที่ประชุม                     อนุมัติให้เพ่ิมเติมคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๖                      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                              สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                                         หารือต่อที่ประชุม  ให้ยกมือที่ละคน       
   
นายลำไพร จันทะคุณ                    สอบถามโครงการก่อสร้างถนนว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕   
นายปริชญ์ รัฐอินทร์                    ชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติและโครงการจ่ายขาดได้ดำเนินการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง              ควบคู่กันไป ขอแจ้งโครงการจ่ายขาดทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 หมู่ 

ได้แก่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , และหมู่ที่ 9 ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติที่แล้วเสร็จ 
จำนวน 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 หมู่ที่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ จำนวน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 

นายสมชาย บามา                    ฝากทางเข้าหมู่ที่ 2 เป็นทางข้ึนเขากะไดม้า ขอขยายทางไหล่ทาง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  ข้างละ 1 เมตร 
ประธานสภาฯ                         เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง 
นายปริชญ์ รัฐอินทร์                 ชี้แจงโครงการดังกล่าว งบประมาณ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด 
ผู้อำนวยการกองช่าง      แสนบาทถ้วน) เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ไม่สามารถ

ดำเนินการต่อได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของที่ดินข้างเคียงท่ีไม่ได้รับการยินยอมจึง
ทำให้โครงการนี้เป็นอันตกไป 

นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม            เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ       แผนฯ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักปลัดได้เสนอการ

ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยจึงได้เสนอไป 3 จุดด้วยกัน ดังนี้ 
 จุดที่ 1 ติดตั้ง ณ สี่แยกหน้าทางเข้าบ้านนาเปอะทางเขาหมู่บ้านชาติตระการ 
 จุดที่ 2 ติดตั้ง ณ เนินก่อนจะถึงศูนย์เด็กเล็กบ้านนาจาน 
 จุดที่ 3 ติดตั้ง ณ ทางเข้าบ้านนาจาน 
 ส่วนจุดที่ 4 จะขอติดตั้ง ณ ถนนหน้าที่ทำการบริหารส่วนตำบลชาติตระการจะขอ

เพ่ิมเติมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องนำเข้า   
สภาฯ จังหวัดเพ่ือพิจารณา จะประสานรองสำราญ อีกครั้งหนึ่งงบประมาณจะถูก
จัดสรรไปให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอชาติตระการเพ่ือดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม                           รับทราบ 
 

นายอนุศักดิ์  เพียปลัด             กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3      ในนาม ของตัวแทนพ่ีน้องชาวหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ในการดำเนินการ เรื่องของการ 
   ติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 2 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
นายพิชัย  ยาจำปา                 หารือเรื่องการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปัจจุบัน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4               ไดย้ื่นคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
    ส่งเรื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว ครั้งแรกแจ้งมา 1 จุด ปัจจุบันเพ่ิม 
    เป็น 4 จุด ขอให้ท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมให้ด้วย 
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  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
   ในการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการก่อสร้างตาม 
      ข้อบัญญัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

 นายบุญทา จันทะคุณ              ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการตามข้อบัญญัติและ  
 นายก อบต.   โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงไปข้างต้น  
     ส่วนหมู่ไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ขอให้วางใจเพราะแต่ละโครงการจะเร่ง 
     ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563  
ประธานสภาฯ                          สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่     

หากไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา  ๑4.0๐ น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)    เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
                                                            เลขานุการสภา อบต. 
 
 
                                             ลงชื่อ)       ทวีศักดิ์  ภูเขียว    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (  นายทวีศักดิ์  ภูเขียว  ) 
                                                         ประธานสภา อบต. 
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