
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  ๑5  เมษายน  ๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมธารทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

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 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 
                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
                     สว่นตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  กล่าวเปิดประชุม 
   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ             1.1 การกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น      
       กำหนดร่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3  
   พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันรับสมัครการ 
   เลือกตั้ง และกำหนดให้วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา 
   ท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดเป็นร่างไว้ก่อนยังไม่มีมติจากคณะรัฐมนตรี 
   1.2 การชำระภาษีเงินได้ 
                  สำหรับผู้ที่มีรายได้มากเกิน ที่จะต้องเสียต้องไปขอใบเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี  
   และผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงหลักเกณฑ์ไม่ต้องไปขอใบเสียภาษี 

๑.3 สถานการณ์โควิดปัจจุบัน 
      ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มีประเด็นข้อสั่งการ/

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับสถานการณ์ 
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารในพ้ืนที่ให้ดำเนินการ
ตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด 

                               ๑.4 การจัดงาน “ฮ่ันแน้ว แอ่วชาติตระการ และมหกรรมของดีอำเภอ 
        ชาติตระการ” ประจำปี 2564 

ซึ่งได้งบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 750,000 บาท ได้ทั้งหมด 3  
 โครงการ ได้แก่ งานกินข้าวใหม่ม้ง งานปีใหม่ม้ง และงานฮ่ันแน้ว แอ่วชาติตระการ กำหนด
จัดขึ้นในวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีการแต่งรูปขบวนของงานแห่ จำนวน 
1,400 คน ตัวแทนของหมู่บ้าน จำนวน หมู่บ้านละ 20 คน ทั้งหมด 72 หมู่บ้าน กิจกรรมก็
จะมีการเดินแบบผ้าไทย จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้าน
ประมง และผลิตภัณฑ์ตำบล (Otop) ของอำเภอชาติตระการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดู
สถานการณ์โควิดถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง 

                                    

ที่ประชุม                   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
            สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 วันที่  ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ไปพร้อม 
    หนังสือเชิญ ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม       ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑7  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ขอความเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัย
ที่ 3/2562 ครั้งท่ี 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
นายปริชญ์  รัฐอินทร์         ตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการกองช่าง    พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 33 วรรคสอง ,  
             วรรคสาม และวรรคสี่ 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น

ที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม  
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง

แล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสมอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมี
มติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ  
สมัย ที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทอง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) จำนวน 10 
โครงการ งบประมาณที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม 3,920,000 บาท โดยสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลชาติตระการ ได้ร ับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในสมัยสามัญ สมัยที่              
4 /2562  วันที่ 12  ธันวาคม 2562 รับรองรายงานการประชุม 18 เสียง นั้น 

เนื่องจากข้อความไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง 
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำ
การเบิกจ่ายไปแล้ว ตามเลขที่ผู้เบิก 63-05-00242-5421000-00006 เลขที่คลังรับ 
00553/63 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 496,000 บาท เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
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  เดิม 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายนาภูหย่อง ถึงร้องขี้โก   
(ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงนานางทุเรียน สายจำปา) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แผนหน้าที่ 53  
ลำดับที่ 57 
ขอแก้ไขเป็น 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ 9 สายนาภูหย่อง ถึงร้องขี้โก    

(ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงนานางทุเรียน สายจำปา) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร งบประมาณ 497,000 
บาทรายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ. -
2-206 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แผนหน้าที่ 53 ลำดับที่ 57 

 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ          ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่  
   3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562  
มติที่ประชุม       เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2562  
    ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
   ๕.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
          ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 

  นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หัวหน้าสำนักปลัด  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จำนวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3)  
  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
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  สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
  ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ  ของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   สำนักปลัด 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)            
ยอดคงเหลือก่อนโอน ......30,000..... บาท 

โอนลดครั้งนี้  8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                   
ยอดคงเหลือหลังโอน .....21,600....... บาท  

โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8,400 บาท (แปดพัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ทำด้วยไม้สัก  
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่ 

 

ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 16 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
 

๕.3 ญัตติแจ้งให้ทราบ รับทรัพย์สิน ในโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย 
          พลังงานไฟฟ้าบ้านชาติตระการ 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
 

นางฐานนันท์  รินศิริ             ตามสัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 องค์การบริหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง    ส่วนตำบลชาติตระการ โดยนายบุญนำ โคกน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล       
    ชาติตระการ ได้ตกลงจ้าง ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า 
    บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
    มูลค่าราคาทรัพย์สินโดยรวม 1,415,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพัน  
    บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านชาติตระการ หมู่ที่ 1 โดยทำการ
เปลี่ยนแพโรงสูบน้ำพร้อมโครงเรือน ตามแบบ SP 04 (แพเรซิ่งผสมใยเสริมแรง) 
จำนวน 1 แพ  มูลค่าราคาทรัพย์สิน 423,585.00 บาท วันที่ได้มาของทรัพย์สิน 
17 สิงหาคม 2554 

2. งานเครื ่องสูบน้ำอัตราสูบ 250 ลิตร /วินาที TDH 20 เมตร ความเร็วรอบ 
1,450 รอบ/นาที พร้อมฐานเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำ มูลค่าราคาทรัพย์สิน 
388,598.00 บาท  วันที่ได้มาของทรัพย์สิน 17 สิงหาคม 2554 
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3. งานอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ  มูลค่าราคาทรัพย์สิน 337 ,233.00 บาท 
วันที่ได้มาของทรัพย์สิน 17 สิงหาคม 2554 

4. มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Induction Motor Insulation Class F IP55  มูลค่าราคา
ทรัพย์สิน 90,950.00 บาท วันที่ได้มาของทรัพย์สิน  17 สิงหาคม 2554 

5. ตู ้  Safety Switch ฝา 2 ช ั ้น แบบ Circuit Breaker ขนาดมอเตอร ์ 75Kw. 
ความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที มูลค่าราคาทรัพย์สิน 30,184.00 บาท วันที่
ได้มาของทรัพย์สิน 17 สิงหาคม 2554และตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 75 Kw. 
ความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที  มูลค่าราคาทรัพย์สิน 144,450.00 บาท  
วันที่ได้มาของทรัพย์สิน 17 สิงหาคม 2554 

 

กองคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง แต่มิได้ทำการลงรับทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลให้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ตกสำรวจ 
และไม่มีข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เพื่อให้
ครุภัณฑ์ดังกล่าว มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนทรัพย์สิน และสามารถดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุได้  จึงขออนุมัติบันทึกรับทรัพย์สินในโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า
บ้านชาติตระการ  จำนวน 5 รายการ มูลค่าราคาทรัพย์สินโดยรวม 1,415,000.00 
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งจะทำการลงบันทึกรับในหมวด
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล ต่อไป 

 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ                สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 

                    ในที่ประชุมให้ยกมือได้ทีละคน 
ประธานสภาฯ    -ได้รับแจ้งจากนายพิชัย  ยาจำปา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ขอความ 
    อนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุดระยะทางประมาณ 150 เมตร ขอความอนุเคราะห์ 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม 

                     -ได้รับแจ้งจากหมู่ท่ี 1 บ้านชาติตระการ เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน 
   ผู้ใหญ่ฝ้าย จันทะลี เบื้องต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกอง 
   ช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว                              

-จุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขถนนดินต่อจากโครงการยกระดับ คสล.บ้าน   
นายทศ กุลนะ หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ หากมีงบในการซ่อมแซมขอความ
อนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

-แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
เสียชีวติ ที่มีฐานะยากจนดังนี้ 

 - ผู้พิการเกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ต่อปี หากมี
สมาชิกเพ่ิมขึ้น ก็จะลดเหลือ 1,500-2,000 บาทต่อปี จากงบประมาณ 

นายบุญทา  จันทะคุณ            กล่าวถึงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 หมู่ที่ยังไม่ได้      
นายก อบต.              ดำเนินการ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 เร่งให้กองช่างเข้า 
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    ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ให้เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ให้คณะกรรมการหารือ 
    กันว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น งานเสร็จทันเวลา 
   ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง  
 
นายปริชญ์  รัฐอินทร์            โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ      
ผู้อำนวยการกองช่าง      เกิดทำให้เกิดความล้าช้า เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้ประสานหารือกัน จะหา

วิธีการแก้ไขโดยให้คณะกรรมการมานั่งหารือกันตรวจไปพร้อมๆ กัน และลงนามใน
วันเดียวกันเพ่ือจะได้ดำเนินการในขั้นตอนลำดับต่อไป 

 
นายอนุศักดิ์  เพียปลัด            ฝากโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 ให้ทำความเข้าใจกันของ 
เลขานุการสภาฯ           คณะกรรมการแต่ละโครงการ หารือกันให้มากที่สุด สร้างความเข้าใจไปในแนวทาง

เดียวกัน จะส่งผลให้งานนั้นสำเร็จเร็วขึ้น ไม่ล้าช้า และทันต่อเวลาที่ได้กำหนดไว้   
 
นายปริชญ์  รัฐอินทร์            จะหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดเพ่ืองานจะได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ      
ผู้อำนวยการกองช่าง      ให้ทันห่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ 
 
นางหว่ัน  สีนวล        อยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงได้พ้ืนที่สำรวจกับผู้บริหาร      
ส.อบต. หมู่ 4               จะได้เห็นความจำเป็น ความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้าน 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ        - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมหมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ไหล่ทาง     
ส.อบต. หมู่ 5                ไม่มี อาจส่งผลทำให้รถสัญจรสวนทางกันไปมา พลัดตกไหล่ทางได้  
        - เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันแพร่ระบาดรุ่นแรงมากขึ้น ส่งผลให้

เจ้าหน้าที่ประจำด่านในหมู่บ้านเกิดความหวาดระแวง และกลัวจะติดเชื้อไวรัส  
ดังกล่าวเพราะต้องใช้เครื่องวัดไข้ท่ีมีด้ามจับ อยากจะลดการสัมผัสให้มากที่สุด      
จึงจะขอหารือเรื่องการจัดหาเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล หมู่บ้านละ 1 เครื่อง จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร 

นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม   - โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 ของหมู่ที่ 5 ที่ได้ดำเนินการ 
หัวหน้าสำนักปลัด         ไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า งานโครงการถนน คสล. ดังกล่าวไม่มีไหล่ทาง จึงขอ

เรียนมาเพ่ือทราบ 
     -สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด หรือเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล  
    หมู่บ้านละ 1 เครื่อง นั้น งานสาธารณสุขอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ 
    และจะดำเนินการส่งมอบให้หมู่บ้านโดยจะเปิดให้ยืมครุภัณฑ์ดังกล่าว หมู่ละ 1  
    เครื่อง เพ่ือใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับชาวบ้าน ตามสถานการณ์โควิดลดการ 
    สัมผัสให้มากท่ีสุด 
 
นายสาร  ม่ันนาค        - หารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีนายจำลอง  มั่นนาค อายุครบ 
ส.อบต. หมู่ 2               60 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวยังทำงานอยู่ ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพให้หรือไม่ 
 
นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม         - ตอบข้อหารือของนายสาร มั่นนาค ส.อบต.หมู่ 2 เนื่องจากนายจำลอง 
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หัวหน้าสำนักปลัด          มั่นนาค ถึงแม้อายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ปัจจุบันยังทำงานเป็นพนักงาน
ราชการอยู่จึงไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ จะต้องให้เกษียณอายุก่อนจึงจะ
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพได้ โดยเมื่อครบอายุเกษียณราชการแล้ว ให้มายื่นขอลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ 

นายบุญนัด  ศรีอ๊อด        - เรื่องซ่อมไฟฟ้า เนื่องจากเขียนคำร้องยื่นไว้เป็นระยะเวลานานแล้ว ก็ยัง     
ส.อบต. หมู่ 6              ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความล้าช้ามากขอให้ชี้แจงด้วย 
 
นายแสง  แต่งน้อย        - เรื่องซ่อมไฟฟ้า ให้ผู้ช่วยธุรการกองช่างได้ขึ้นกระดานไว้หน้าห้อง โดยใช้     
รองนายก อบต.            วิธเีรียงจากคำร้องขอซ่อมก่อน – หลัง จากนั้นจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกไป

แก้ไขซ่อมแซมตามคำร้องดังกล่าว 
 
นายสมคิด  ขวัญเรือง        - ฝากเรื่องน้ำท่วมขังหมู่ที่ 3 หน้าบ้านนางบุญสิทธิ์ บุตรคต ให้ผู้บริหาร    
ส.อบต. หมู่ 3              มอบหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ        - เรื่องไฟฟ้า ขอขอบคุณท่ีเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วบางส่วน 
ส.อบต. หมู่ 5                     - เรื่องซ้ือรถกระเช้า มีงบประมาณเพียงพอแล้วหรือไม่ในการดำเนินการจัดซื้อ 
 

นางสาวจันจิรา เรืองฤทธิ์        - ชี้แจงเรื่องการดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้า   
เจ้าพนักงานพัสดุ         ปัจจุบันมีงบประมาณเพียงพอ และได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อตามลำดับ 
    แล้ว ถึงขั้นตอนกรรมการพิจารณาผลแล้ว และได้ผู้ชนะ ตามระเบียบจะต้องมีการ 
    ยื่นอุทรณ์ภายใน 7 วันทำการ และได้มีผู้ยื่นอุทรณ์ จำนวน 3 ราย คณะกรรมการ 
    พิจารณาผลเห็นควรส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทรณ์ และกองคลังได้ 
    ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้วปรากฏว่าอยู่ในช่วงการดำเนินการ เมื่อ 
    กรมบัญชีกลางพิจารณาผลเป็นที่เรียบร้อย ก็จะส่งเรื่องกลับมายังองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลชาติตระการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                      สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่       
หากไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุม เวลา ๑4.3๐ น. 
                                
 

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

 

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