
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  ๑5  กุมภาพันธ์  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 
๘. นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
๙ 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  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 กล่าว 
                               เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ                 ๑.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 
                                   ๑.2 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565                                         
ที่ประชุม                          รับทราบ 
 

นายอนุศักดิ์ เพียปลัด     แจ้งระเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดสมัย 
รองประธานสภาฯ   ประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  

2565 
                                    

ที่ประชุม                          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
            สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖3 วันที่  ๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ไปพร้อม 
    หนังสือเชิญ ประชุมมีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม       ไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  รับรองรายงานการประชุม  ๑7  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 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 
              -3/ข้อ 11 (3) สำหรับ... 
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                                     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.๒๕๖4 จำนวนกี่สมัย 

นายลำไพร  จันทะคุณ       เสนอว่าให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่        ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน  4  สมัย 
นางทองลอบ  พิมพา       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ                  สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า

ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน 4  สมัย 

 
ประธานสภาฯ                  ให้ที่ประชุมเสนอ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี          
                             ๒๕๖4 
นายสมคิด  ขวัญเรือง         เสนอสมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน  ๒๕๖4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
นางวันเย็น  เนตรแสงสี       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
นายพิชัย  ยาจำปา       รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ                 สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
                              กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ 2 ประจำปี  
                              พ.ศ.๒๕๖4  จำนวน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน  ๒๕๖4 
 
ประธานสภาฯ                  ให้ที่ประชุมเสนอ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี          
                             ๒๕๖4 
นายลำไพร  จันทะคุณ           เสนอสมัยที่ 3  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7   
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นายสาร  ม่ันนาค          รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ                 สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
                              กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ 3 ประจำปี  
                              พ.ศ.๒๕๖4  จำนวน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖4 
 
ประธานสภาฯ                  ให้ที่ประชุมเสนอ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี          
                             ๒๕๖4 
นางวันเย็น  เนตรแสงสี       เสนอสมัยที่ 4  มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – 15 ธันวาคม  ๒๕๖4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
นางสะเภา  จำปาปิ่น           รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
นางนิตร  ตุ่นนิ่ม        รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ                 สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
                              กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยที่ ๔ ประจำปี  
                              พ.ศ.๒๕๖4  จำนวน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖4 

              ประกาศต่อที ่ประชุมว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖4  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
            ชาติตระการ ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน ๔  สมัย ไว้ดังนี้  

                                  สมัยที่ ๑  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
                                  สมัยที่ ๒  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เมษายน     ๒๕๖4 
                                  สมัยที่ ๓  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม     ๒๕๖4 
                                  สมัยที่ ๔  มีกำหนด ๑๕ วันในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม     ๒๕๖4 
 
                             ๕.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ                 ให้ที่ประชุมเสนอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลา 
                             ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป   
นายลำไพร  จันทะคุณ       เสนอสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖5  มีกำหนด ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5    กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
นายสมาน  อยู่ทิม      รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
นางหว่ัน  ศรีนวล      รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
ผู้ประธานสภาฯ                สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีเป็นอันว่าวันเริ่ม 
                            สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
                            ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป มีกำหนด ๑๕ วัน กำหนดในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  
                            กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

 

-4- 



                                  ๕.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
                        เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) 
ประธานสภาฯ                ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม  การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
หัวหน้าสำนักปลัด    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2)  
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
    ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีรายละเอียดใน 
     ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง
ระบบขนส่งมวลชนและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง 
  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ปรับปรุงระบบประปาผิวดินภายในหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง 
  งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 50,000 บาท  
  ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและมากข้ึน 
  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

   2.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง  
พร้อมตาข่ายกันนก 

  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างสะอาด 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ต่อเติมหลังคาคลุมโรงน้ำประปาหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง  
   กว้างขนาด 11 เมตร ยาว 12 เมตร (พร้อมตาข่ายกันนก) งบประมาณปี 2564 จำนวน   
   210,000 บาท  
  ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและมากข้ึน 
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  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
3.ขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 

  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  

หมู่ที่ 1 = 1 จุด 
หมู่ที่ 7 = 1 จุด 
หมู่ที่ 3,4,6,8,9 = หมู่ละ 2 จุด 

  งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 840,000 บาท ปี 2565 จำนวน 840,000 บาท 
  ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและมากข้ึน 
  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

4.ระบบกรองน้ำประปาพร้อมถังเก็บน้ำดิบ ม.1 - ม.9 ตำบลชาติตระการ 
  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ระบบกรองน้ำ ม.1 - ม.9 
  งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 630,000 บาท ปี 2565 จำนวน 630,000 บาท 
  ตัวชี้วัด ร้อยละของน้ำประปามีใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและมากข้ึน 
  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

5.โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลชาติตระการ 
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ขยายเขตประปาภูมิภาค ม.1 - ม.9 ตำบลชาติตระการ 
   งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 4,900,000 บาท ปี 2565 จำนวน 4,900,000 บาท 
  ตัวชี้วัด ร้อยละของน้ำประปามีใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและมากข้ึน 
  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
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เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 พร้อมปรับปรุงผิวจราจร 2 ฝั่ง หน้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ 

  วัตถุประสงค์ – เพ่ือเป็นการระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนอย่างสะดวก 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 85  
   เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 1.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และทำการยกระดับถนน คสล.กว้าง  
   5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 
  งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 495,000 บาท  
  ตัวชี้วัด จำนวนระบบระบายน้ำมีเพ่ิมขึ้น 1 แห่ง 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อเกิดน้ำท่วมขังสามารถระบายออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการ
บริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   1.โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” 
  วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
   ที่ไปให้บริการในพ้ืนที่ได้โดยตรง 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) -ประชาชนตำบลชาติตระการ 
  งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 50,000 บาท  
  ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่ไปรับบริการ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานราชการ 
  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 

เหตุผลและความจำเป็น : เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เนื่องจาก
งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ          ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  
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มติที่ประชุม       เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 
คะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
   ๕.4  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
          ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 

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

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝ่าย 
   ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  2,784,720 บาท (สองล้านเจ็ดแสน 
   แปดหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน.. 1,887,860..บาท  

โอนลดครั้งนี้  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
 ยอดคงเหลือหลังโอน .....1,737,860....... บาท             

    โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเพ่ือ 
    ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น 
    บาทถ้วน) 

 
ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 16 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
 

๕.5 ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็น 
  ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 

ประธานสภาฯ                   ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า จำนวน 2 เรื่อง 
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง  

 
  5.5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 

เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม      เนื่องด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
หัวหน้าสำนักปลัด  ว่าได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำทะเบียนข้อมูลที่พักสงฆ์ของจังหวัดพิษณุโลก      
    ที่เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนา 
    จังหวัดพิษณุโลกรวบรวมคำขอใช้ที่ดินทางราชการ ยื่นต่อสำนักงาน 
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    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว  
    ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการรวบรวมเอกสารประกอบคำขอใช้ที่ดินของทางราชการ  
    เพ่ือยื่นต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกต่อไป การ 
    ยื่นเอกสารประกอบคำขอใช้ที่ดินของทางราชการดังกล่า กำหนดให้มีเอกสาร 
    หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำ 
    ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ประกาศใน 
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 89 ง ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  
    หมวด 4 ข้อ 14 ก(6) ตามหนังสืออำเภอชาติตระการ ที่ พล 0818.1/ว 194   
    ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564   
 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบการขอใช้ท่ีดินของทางราชการเพื่อประโยชน์แก่ 
    พระพุทธศาสนา 
มติที่ประชุม                เหน็ชอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา   
    จำนวน 16 เสียง 
 

5.5.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายใน
เขตป่าไม้ 

นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม      เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากโรงเรียนบ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2 ตำบลชาติตระการ 
หัวหน้าสำนักปลัด  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยแจ้งว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  
    23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบตามมติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เสนอเรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และขอผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ 
    ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
    การป่าไม้ นั้น  
          ในการนี้ โรงเรียนบ้านนาเปอะ จึงได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าไม้ท้องที่ 
    อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และตามคำขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือ 
    หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ 
    ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจำเป็นต้องได้รับความ 
    เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ คือพ้ืนที่ของโรงเรียน 
    บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พิกัด  
    674193E 1914256N เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000077386 โดย 
    นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเปอะ ได้รับ 
    มอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในคำขอ อยู่เลขท่ี 15/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชาติตระการ  
    อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 48.00 ตารางวา  
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ             ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าไม้ 
มติที่ประชุม                เหน็ชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าไม้ จำนวน 16 เสียง 
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๕.6 ขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประธานสภาฯ                 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
นายก อบต.   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
    ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
    ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   
        1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน  
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน 
    ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
       2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
                3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
    กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
        4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
    ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
เลขานุการสภาฯ       ก่อนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานข้อมูล 
     เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564  
นางฐานนันท์ รินศิร ิ  1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง  2564 
   - เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้อง  
    ส่ง ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จำนวน 21,657,297.85 บาท  
   - สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ 
    อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 4,474,200.00 บาท  
   - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน  17,183,097.85 บาท 
   - สำรองงบบุคลากรประมาณ 3 (เดือน) และค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 6  
    เดือน จำนวน  1,723,819.00 บาท  

- สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนอื่น เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ  
  ประมาณ 6 เดือน จำนวน 3,469,000.00 บาท  
 - เงินสะสมคงเหลือ จำนวน 11,990,278.85 บาท  
 - สำรองกรณีสาธารณภัย 10% จำนวน 1,199,027.89 บาท  
 - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน  10,791,250.97 บาท 
 2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
          จำนวน  14,119,191.43 บาท 
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ประธานสภาฯ              ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
    ประจำปีงบประมาณ 2564 

นายบุญทา  จันทะคุณ     ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2  
นายก อบต.   โครงการ มอบหมายให้นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
    รายละเอียด 
 
นายปริชญ์  รัฐอินทร์  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2  
ผู้อำนวยการกองช่าง  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
                        แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ด้านบริการชุมชนและสังคม  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง  

- งานปรับปรุงระบบน้ำใส  จำนวน 26,050 บาท 
- งานเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า   จำนวน 21,507 บาท  
รวมเป็นเงิน 47,557 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปาก

รอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 หน้าที่ 
4 ลำดับที่ 1 
2. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง พร้อมตา
ข่ายกันนก  

- งานอาคารคุมโรงกรองน้ำ  จำนวน 210,000 บาท 
 (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง 

พร้อมตาข่ายกันนก มีขนาดความกว้าง 11 เมตร ยาว 12 เมตร (พร้อมตาข่ายกัน
นก) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 หน้าที่ 
4 ลำดับที่ 2 

 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
รองประธานสภาฯ               สอบถามเรื่องประสิทธิภาพของระบบประปาโรงกรองน้ำหมู่ที่ 3 บ้านปาก  
    รองขอทราบว่าจะเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวใช่หรือไม่ ส่วนมอเตอร์นั้น  
    จะเป็นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีตู้คอนโทรลด้วยหรือไม่  
 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

                            

นายปริชญ์ รัฐอินทร์             ชี้แจงเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้ ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 749 บาท
ผู้อำนวยการกองช่าง      ค่าสายไฟ 3 เฟส 1 ม้วน 1,600 ค่าตู้เมน 3 เฟส 1 ตู้ 12,000 บาท ลูกลอย  
      500 บาท ค่าแรง 6,000 บาทคือภาษีกำไร และจะมีตู ้ควบคุม 3 เฟสแต่ใช้  
       เครื่องเดิม ส่วนปั้มน้ำไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเฉพาะระบบกระแส มอเตอร์จะเป็นชุด 
       เดิมทั้งหมด 
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ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2564  
     1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง    

- งานปรับปรุงระบบน้ำใส  จำนวน 26,050 บาท 
- งานเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า   จำนวน 21,507 บาท  

       รวมเป็นเงิน 47,557 บาท  
 2.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง พร้อม
ตาข่ายกันนก  

- งานอาคารคุมโรงกรองน้ำ  จำนวน 210,000 บาท 
มติที่ประชุม       อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ 

เป็นเงิน 257,557.- บาท คะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ                สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 

                       ในที่ประชุมให้ยกมือได้ทีละคน 
นายลำไพร  จันทะคุณ         -ชื่นชมที่มีการปรับปรุงบำรุงรักษาห้องน้ำ และฝากถึงการดูแลรักษาห้องน้ำ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5       เพราะจะได้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน 

                             -เรื่องระบบไฟของประปาหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ซึ่งเป็นปัญหามาหลายปี  
      แล้วรอบนี้ได้มีญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 อยาก 
      ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่ได้   
      รับการแก้ไขมานาน  
   -เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2) 
      ใกล้จะดำเนินการแล้วหรือยัง หรืออย่างไร 

-กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 5 บ้าน 
    โคกผักหวาน เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ให้มีสภาพที่ดีขึ้นและใช้ในการ 
    สัญจร ไป – มาได้สะดวก 

 
นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ          -เรื่องถมดินบริเวณด้านข้างและด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา   เนื่องจากการถมดินบริเวณดังกล่าวได้ทำให้ต้นไม้ตาย เพราะความเค็มของดิน 
          และดินสูงกว่าระดับอาคารพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อเกิดฝนตกจะทำ  
           ให้น้ำไหลลงตรงบริเวณรอยต่อของอาคารศูนย์ฯ และในปัจจุบันดินมีสภาพเกิด 
          การทรุดตัวลง ส่งผลให้แท้งน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นล้มตัวถังแตกเสียหาย ฝากให้  
          ผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
 
ประธานสภาฯ                  แนะนำให้มีการปรับปรุงดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานที่เป็นดิน 
          เค็ม สำหรับการปลูกต้นไม้แนะนำ ให้นำปลูกโดยใช้อิฐบล็อกล้อมรอบปูด้วยดิน 
          ที่ไม่มีความเค็ม หรือปลูกในกระถางต้นไม้ วงท่อ ต่าง ๆ  
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นายบุญทา จันทะคุณ  -เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน   
นายก อบต.      เนื่องด้วยทมีการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังขอ 
       มอบหมายให้นายแสง  แต่งน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ไป 
       ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย  
    -เร ื ่องดินถามบริเวณด้านข้างและด้านหลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       บ้านนาจาน 
        เนื่องด้วยโครงการขุดดินสร้างฝายนั้นได้ระบุไปว่า ให้ถมดินลงที่บริเวณ 
        ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถเคลื่อนย้าย ขุดดินไปที่บริเวณอ่ืนได้ 
    -เรื่องการประชุมนายก/ปลัดประจำเดือนจังหวัดพิษณุโลก 

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่บ้านละ 1 โครงการ ไม่ต้องอยู่ในแผนก็ได้    
    สามารถดำเนินการขอโครงการดังกล่าวได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ  
    ดำเนินการทำเรื่องโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ของหมู่ที ่ 1 – 9 ส่งอำเภอ 
    ชาติตระการ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และให้นำส่งจังหวัดพิษณุโลก  
    ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ 

-เรื่องจัดการขยะในชุมชน 
ให้ผู้นำท้องถิ่นติดกล้องวงจรปิด บริเวณจุดสำคัญ เช่น หัวสะพาน บริเวณ

จุดต่างๆ ให้สอดส่องดูแลหากพบผู้กระทำผิดสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏในกล้อง
วงจรปิดนั้นไปมอบให้ตำรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการเรียกไปจ่าย
ค่าปรับต่อไป ส่วนเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าจะ
สามารถจัดซื้อได้หรือไม ่

-เรื่องไฟป่า 
ให้ผู ้นำแต่ละหมู ่จดรายชื ่อ เวลาไป และเวลากลับ ของคนในหมู่บ้าน        

ในการตรวจสอบผู้เดินทางว่ามีไฟแช็คติดไปหรือไม่ ไปจำนวนกี่คน เพื่อ เป็นข้อมูล
หากเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ ้น หากผู้นำไม่ปฏิบัติตามให้รายงานไปยังอำเภอและ
จังหวัดต่อไป หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นบุคคลที่จะถูกจับกุมเป็นคนแรกคือ กำนัน ถัดไป
จะเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ผู ้ใหญ่บ้านในพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบ 
ตามลำดับ 

-เรื่องต้นไม้มงคล 
เนื่องจากจังหวัดมีนโยบาย ให้จัดหาต้นไม้มงคลซึ่งมีหลายชนิด ให้นำมา

ปลูกบริเวณรอบ องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานที่สำคัญ เพ่ือเป็นศิริมงคล 
-เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (รอบที่ 2)  
เนื่องจากได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการในรอบแรกยังไม่แล้วเสร็จ 

จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการในรอบ 2 ได้ 
ทีป่ระชุม                       รับทราบ  
 
นายสมาน  บัวองค์      -เรื่องทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
รองนายก อบต.            ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทุกคน จะมีการ 
    ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยจะมีการนิมนต์พระมา 9 รูป เลี้ยงเพลพระ ส่วน 
    ปัจจัยก็ตามศรัทธา เพ่ือร่วมกันจัดทำพิธีทำบุญสำนักงาน  
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นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม  เนื่องด้วยได้รับการประสานจากเกษตรอำเภอชาติตระการซึ่งมีโครงการ
หัวหน้าสำนักปลัด      ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลก 
    ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้พื้นที่   
    พื้นที่โดยรอบของขอบสระของ อบต.เดิม ซึ่งได้รับงบประมาณจากเกษตรอำเภอ 
    ชาติตระการ จึงฝากให้ประชาชนที่สนใจในพื้นที่สามารถรวมกลุ่มกันร่วมกันทำ 
    โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าว 
 
นายพิชัย  ยาจำปา   -เรื่องท่ีสาธารณประโยชน์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4       ให้ดำเนินการแก้ไขเรื ่องที่สาธารณประโยชน์ ของหมู่ที ่ 4 บ้านนาจาน   
    เนื่องจากมีชาวบ้านไปล้อมรั้วปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ 
    -เรื่องรถกู้ชีพ 
    แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขับรถกู้ชีพ ผู้รับผิดชอบรับส่งผู้ป่วย เมื่อมีผู้มา 
    เขียนคำร้องขอใช้รถกู้ชีพ หากไม่ได้ไปหรือรถไม่ว่าง ให้แจ้งกลับมายังผู้เขียนขอใช้รถ 
    ให้ทราบด้วย  
 
นายบุญนัด ศรีอ๊อด   ฝากผู้บริหารช่วยปรับปรุงทางแยกนาเปอะ ถึงอุทยานฯ ให้ก่อสร้างต่อ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6      จากจุดเดิมด้วย และทำไฟส่องสว่างทางแยก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  
    ขอให้นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด้วย  
 
นายสมาน  อยู่ทิม   -ฝากผู้บริหารมีน้ำท่วมขังบริเวณสามแยกทางไปน้ำพึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ฝ้าย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1      ฝากให้ผู้บริหารแก้ไขด้วย และจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 

   -หมู่ที่ 1 ไฟฟ้ารายทางดับ ให้แจ้งเจ้าหน้าเข้าไปแก้ไขด้วย 
 

นายแสง  แต่งน้อย   -เรื่องไฟฟ้ารายทางของแต่ละหมู่บ้าน 
รองนายก อบต.       ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำตามขั้นตอนตามลำดับ โดยให้เจ้าหนา้ที่

เขียนขึ้นกระดานหลังจากมีผู ้มาเขียนคำร้องเรื ่องซ่อมไฟฟ้ารายทาง แล้วจะให้
เจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่เพ่ือซ่อมแซมตามลำดับต่อไป โดยจะคอยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  -เรื่องท่ีได้รับมอบหมายให้ไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาจาน 

  โดยได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองช่างว่าอาจจะขุดเอาดินออกให้มีพื้นที่ต่ำ
กว่าบริเวณพ้ืนของอาคารศูนย์ฯ 

  -เรื่องท่ีสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน 
  ขอให้ผู้นำท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อพูดคุยทำความ

เข้าใจกับชาวบ้าน ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานในพื้นท่ีที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่ตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  

   
มติที่ประชุม                รับทราบ 
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ประธานสภาฯ                      สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่       

หากไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา ๑4.3๐ น. 
 

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

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