- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕63
วันที่ 24 พฤศจิกำยน ๒๕63
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๓
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
บุญเกิด ฟันอ้น
มานพ เพชรศรีโชติ
อ้านวย ทาระสุข
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
ภูมิ ต๊ะพรมมิน
มานัส ตายศ
ชนิภรณ์ เหลี่ยมมา

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายบุญเกิด ฟันอ้น
2
นายมานพ เพชรศรีโชติ
3
นายอ้านวย ทาระสุข
4
นายธราธร ใจกล้า
5
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
6
นายภูมิ ต๊ะพรมมิน
7
นายมานัส ตายศ
8
นางชนิภรณ์ เหลี่ยมมา

ตำแหน่ง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ประธานประชาคม หมู่ที่ 4
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.
2563 แล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ทีน่ ั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2563
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 และ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ้าปี พ.ศ.2563 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มีก้าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันและรักษาที่ อต 5 และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้า ฉลอง สมัยสามัญ สมั ยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2563 มีว าระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิ ด ประชุ ม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการป ระชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มี
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63
2. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕63
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด้าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ซึ่งที่ประชุมมีมติที่ประชุมหาก
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึน
ครับ

๓
มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63 จ้านวน 5
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
2. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕63 จ้านวน 5
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ห้วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอรายงานผลและขอเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะอภิ ป รายรายงานการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนดังกล่าวขอเชิญครับ ในวาระนีเป็นการรายงานผลเพื่อทราบแนะครับ
ไม่มีการลงมติครับ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมก็จะขอเข้าสู่หัวข้อ 5.2 นะครับ
๕.2 ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ประจ้าปี 2563
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
ครับ
เรี ย นประธานสภา ท่านสมาชิ กสภาทุกท่า นครับ พระราชบั ญญัติส ภาต้า บลและ
องค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรา 58/5 วรรคห้าก้าหนดว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้ารายงาน
แสดงผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็น
ประจ้าทุกปี”
บั ด นี ถึ ง เวลาสิ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 แล้ ว ผมขอรายงานการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปว่าได้ท้าสิ่งใดบ้างตามอ้านาจหน้าที่ต่างๆ และ
ตามที่ได้แถลงนโยบาย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้รับทราบและ
มีโอกาสได้อภิปรายตลอดจนชีแนะแนวทางการท้างานให้ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มขึน โดยแบ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานออกเป็นด้านต่าง ๆ ตาม
เอกสารที่แจกประกอบการบรรยาย สรุปให้ท่านฟังดังนี

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

๔
ยุทธศำสตร์ ด้ำ นโครงกำรพื นฐำน ที่ดำเนิน กำรแล้ว จำนวน 6 โครงกำร ใช้
งบประมำณทังสิน 502,700 บำท
1. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท จุด
บ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ 60,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยเข้าสระใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
งบประมาณ 175,000.- บาท
3. โครงการขุดบ่อน้าตืนพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง
งบประมาณ 14,000.- บาท
4. โครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนหลังสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
งบประมาณ 1,700.- บาท
5. โครงการจ้ า งเหมาจุ ด ดิ น รื อท่ อ และฝั ง กลบบริ เ วณบ้ า นนายเสนอ
เครือประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า งบประมาณ 2,000.- บาท
6. โครงการต่ อ เติ ม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 2 บ้ า นห้ ว ยฉลอง
งบประมาณ 250,000.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ้านวน 37 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน
5,270,155.89.- บาท
1. โครงการจ้ า งเหมาท้ า ความสะอาดศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า
งบประมาณ 72,000.- บาท
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
งบประมาณ 183,050.- บาท
3. จั ด ซือครุ ภัณฑ์ง านบ้า นงานครัว จัดซือตู้ท้าน้ าเย็น สแตนเลส 4 ก๊อ ก
งบประมาณ 25,000.- บาท
4. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ้านวน 1 เครื่อง ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า
งบประมาณ 4,300.- บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 10,000.- บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
7. อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ า ตามโครงการจั ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
งบประมาณ 10,000.- บาท
8. อุดหนุน โรงเรีย นบ้ านห้ ว ยฉลองตามโครงการจัด งานวันเด็ก แห่ ง ชาติ
งบประมาณ 8,000.- บาท
9. อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ า ตามโครงการจั ด หาเครื่ อ งเล่ น สนาม
งบประมาณ 50,000.- บาท
10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม สร้างความเป็นไทย งบประมาณ 5,500.- บาท
11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) งบประมาณ 60,000.- บาท
12. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังถ้า งบประมาณ
421,120.- บาท
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13. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง งบประมาณ
233,211.- บาท
14. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า
งบประมาณ 121,175.01 บาท
15. ค่ า จั ด ซื ออาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ า งบประมาณ
173,648.88 บาท
16. ค่ า จั ด ซื ออาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยฉลอง งบประมาณ
98,382.98 บาท
17. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ
53,061.02 บาท
18. ค่ า จั ด การศึ ก ษาส้ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า
งบประมาณ 12,550.- บาท
19. โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ
33,858.- บาท
20. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก งบประมาณ
88,795.- บาท
21. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 100,000.- บาท
22. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดละอองฝอย ULV
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 80,000.- บาท
23. โครงการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี งบประมาณ 9,050.บาท
24. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งบประมาณ
10,550.- บาท
25. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 11,850.- บาท
26. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีต้าบลถ้าฉลอง
งบประมาณ 6,250.- บาท
27. โครงการจ้ า งเด็ ก นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาท้ า งานในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น
งบประมาณ 74,200.- บาท
28. โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 80,365.- บาท
29. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายคุ้ง
ตะเภา – ถ้าฉลองงบประมาณ 10,000.- บาท
30. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนคุ้งตะเภา –
ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
31. ค่าใช้จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,456,100.- บาท
32. ค่าใช้จ่ายเบียยังชีพคนพิการ งบประมาณ 760,800.- บาท
33. โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนรางน้าฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่
3 งบประมาณ 4,920.- บาท
34. โครงการซ่ อ มแซมห้ อ งน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า หมู่ ที่ 3
งบประมาณ 4,800.- บาท
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35. จั ดซื อเครื่อ งวัด อุณ หภูมิ อิ นฟาเรด ส้ า หรับ วั ดไข้ จ้ านวน 6 เครื่ อ ง
งบประมาณ 25,200.- บาท
36. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) งบประมาณ 11,950.- บาท
37. จัดซือเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า จ้านวน 1 ชุด
งบประมาณ 33,264.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
จ้านวน 9 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 983,614.- บาท
๑. โครงจ้างเหมาพนักงานขับรถและคนงานประจ้ารถบรรทุกน้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ งบประมาณ 184,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ งบประมาณ 12,000.- บาท
3. โครงการจัดซือพร้อมติดตังกล้องวงจรปิด CCTV ในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง
จ้านวน 2 จุด งบประมาณ 455,500.- บาท
4. โครงการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุดหนุนค่าน้ามัน
เชือเพลิงส้าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพืนที่ต้าบลถ้า
ฉลอง) งบประมาณ 26,453.50 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นน้าประปาในช่ว งสถานการณ์ภัยแล้ งให้ กั บ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลผาเลื อด อ้ าเภอท่าปลา จั งหวัด อุตรดิตถ์ งบประมาณ
46,000.- บาท
6. เงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง
เป็นเงิน 65,951 บาท
7. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ทางถนน วิ นั ย จราจร งบประมาณ
22,400.- บาท
8. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 80,600.- บาท
9. เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ป ระสบภั ย แล้ ง จ้ านวน 37 ราย เป็ น เงิ น
90,709.50.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงกำร
ใช้งบประมำณทังสิน 12,762.- บำท
1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ งบประมาณ 10,762.- บาท
2. โครงการจ้างเหมาถากถางวัชพืช ปลูกต้นไม้ในพืนที่สาธารณะต้าบลถ้า
ฉลอง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ้าปีของชาติ งบประมาณ 2,000.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น จำนวน 1 โครงกำร ใช้งบประมำณทังสิน 25,000.- บำท
๑. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาด งบประมาณ 25,000.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร จำนวน 26 โครงกำร ใช้งบประมำณ
ทังสิน 5,962,159.- บำท
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ
19,260.- บาท
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2. โครงการจ้างเหมาจัดท้าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ งบประมาณ 15,001.- บาท
3. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่
ราชการและขับรถยนต์ส าหรับบริการรับ -ส่ งผู้ ป่ว ยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ช่ว ง
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งบประมาณ 84,000.- บาท
4. โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 งบประมาณ 81,553.- บาท
5. โครงการจ้ า งเหมาเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น
งบประมาณ 77,000.- บาท
6. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ 705.บาท
7. โครงการจ้ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลและซ่ อ มแซมระบบประปาหมู่ บ้ า น
งบประมาณ 24,000.- บาท
8. โครงการจ้ า งเหมาตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ประปาหมู่ บ้ า นทาง
ห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 4,400.- บาท
9. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด้า จ้านวน
1 เครื่อง งบประมาณ 2,600.- บาท
10. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท
11. จั ดซื อครุ ภั ณฑ์ ส้ านั กงาน เก้า อี บุน วมส้ า หรั บใช้ ในห้ องประชุ มสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล ถ้าฉลอง จ้านวน 50 ตัว งบประมาณ 42,500.- บาท
12. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอีส้านักงาน จ้านวน 14 ตัว งบประมาณ
21,000.- บาท
13. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย (แบบ
มือหมุน) ชนิด 9 ตู้ จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 98,000.- บาท
14. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต
จ้านวน 2 ตัว งบประมาณ 13,000.- บาท
15. จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านส้าหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 8,900.- บาท
16. จั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งส้ า รองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500.- บาท
17. จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 125 ซีซี จ้านวน1 คัน งบประมาณ 54,600.- บาท
18. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300.- บาท
19. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 4,300.- บาท
20. จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ้านวน 1
เครื่อง งบประมาณ 10,500.- บาท
21. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซือถังเก็บน้าแบบตังพืน ขนาด 5,000
ลิตร จ้านวน 14 ถัง งบประมาณ 301,000.- บาท
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22. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 นิว จ้านวน 1
เครื่อง งบประมาณ 4,900.- บาท
23. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 8,200.- บาท
24. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้า แบบจุ่มน้า จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 21,000.- บาท
25. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิว
จ้านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 55,000.- บาท
26. จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิ ง
เอนกประสงค์ ขนาด 10 ล้ อ ความจุไม่น้อ ยกว่ า 12,000 ลิ ตร จ้ านวน 1 คั น
งบประมาณ 4,980,000.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังนัน หากสมาชิก
สภาฯ มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกัน
พัฒนา ผมก็น้อมรับเพื่อน้าไปปรับปรุงการท้างานต่อไปครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ในวาระนีเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่
มีการลงมตินะครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะเข้าสู่หัวข้อที่ 5.3 นะครับ
๕.3 ญัตติรายงานผลกการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขันต่้า
มาตรฐานการจัดบริการ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
เรี ย นท่า นประธานสภาฯและท่า นสมาชิก สภาทุ กท่ าน กรมส่ ง เสริม การปกครอง
ท้องถิ่น ได้ จั ดท้ าแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่ า
เป้าหมายขันต่้ามาตรฐานการจัดบริการประจ้าปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ท้องถิ่น
ทุกแห่งได้ประเมินตนเองมีทังหมด 8 ด้าน ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านผังเมือง
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ด้านการศึกษา
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน
7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับในหัวข้อนีเป็นการเสนอเพื่อ
ทราบไม่มีการลงมติครับ
ทุกท่านครับ ขณะนีก็เวลา 12.05 น. แล้ว ผมจะพักการประชุมไว้ ก่อนนะครับ เรา
จะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ ขอเชิญทุกท่านร่วม
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
12.05 น.
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ

๙
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุมสภาฯ แล้วและสมาชิกได้มาครบ
องค์ ป ระชุ มแล้ ว ขอเชิญ ท่ า นท้ า หน้า ที่ ด้ าเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ
ผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ

เรื่องอื่น ๆ
ในวาระนีหากท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญเสนอได้ครับ
มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 4 จ้านวน 3 ราย รักษาหายแล้ว 2 ราย การเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพืนที่ อบต.ได้ด้าเนินการพ่นสารเคมีก้าจัดยุงลายตามมาตรการควบคุม
โรคแล้วครับ
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
สิ่งที่สามารถช่วยกันได้คือการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกลูกยุงกัด พบว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วย
กลุ่ มเดีย วกัน ยุงลายบ้านเราเป็นชนิดเชือไม่รุนแรง ขอความร่ ว มมือช่ว ยกันดูแล
ตัวเอง และทุกคนในครอบครัวพ่นสารเคมีก้าจัดยุงช่วงหัวค่้าป้งอกันยุงกัดค่ะ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอให้ อบต.สูบน้าจากฝายนายสวัสดิ์ มีเรือน เก็บไว้ในสระเก็บน้า(สระใหญ่)
ส.อบต. หมู่ 1
เพื่อส้ารองน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับ
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย ผมขอเสนอให้ซ่อมแซมเส้นทางเข้าสระใหญ่ เป็นหลุมลึกครับ
ส.อบต. หมู่ 3
นางพนาวัล คุ้มบ้าน ดิฉันมีเรื่องเสนอให้ซ่อมแซมไฟรายทางดังนี
ส.อบต. หมู่ 4
1. จุดบ้านนายสมาน ตันดี
2. จุดบ้านนายเสนอ ภู่ศิริ
3. ทางโค้งหนองยิมแป้น(โค้งไปหนองมะเกลือ) จุดนีขอให้พิจารณาติดตังโคมไฟโซล่า
เซลค่ะ
ผู้แทนครูรร.บ้านห้วยฉลอง เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแต่โรงเรียนไม่มีช่างโยธา
จึงขอสนับสนุนช่างโยธาของอบต.ถ้าฉลองเป็นกรรมการประเมินราคากลางค่ะ
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
เนื่องจากช่วงนีใกล้จะเปิดภาคเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายกได้ด้าเนินการพ่น
สารเคมีก้าจัดยุงลายที่โรงเรียนทัง 2 แห่ง เนื่องจากผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผมขอเสนอให้สูบน้าจากฝายน้าล้นไปพักไว้ในสระใหญ่ หมู่ที่ 1 เนื่องจากขณะนีน้า
คลองยังไหลอยู่ครับ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
1. ตามที่เสนอให้ สู บน้าที่ฝ ายน้าล้ นมาเก็บไว้ในสระใหญ่ ผมจะลงไปดูพืนที่ครั บ
อาจจะสูบมาพักไว้ในสระประปาครับ เพราะน้าในสระประปาเริ่มลดระดับลงแล้วครับ
2. รถยนต์รับ-ส่งผู้ป่วยยังด้าเนินการอยู่ครับ แต่ช่วงนี อบต.ถ้าฉลอง ได้ท้า MOU กับ
หน่ ว ยกู้ ภั ย ห้ ว ยปลาดุ ก และได้ รั บ การประสานงานว่ า จะเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารวั น ที่ 1
ธันวาคม 2563
3. การติดตังดวงโคมไฟแสงสว่าง ปัญหาในการประมาณราคาและการติดตังระบบ
โซล่าเซลไม่มีอยู่ในแผนต้องด้าเนินการปรับแผนก่อนครับ
4. การขอยืมช่างโยธา อบต. ไปเป็นกรรมการก้าหนดราคากลางขอให้ทางโรงเรียนท้า
หนังสือมาครับ
5. การพ่น สารเคมีก้าจัด ยุงลายในโรงเรีย นอาจจะด้า เนินการในวั นที่ 26 – 27
พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับทางโรงเรียนในการท้าความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอให้จัดท้าโครงการวางท่อต่อจากโครงการสูบน้าไฟฟ้า เพื่อให้หมู่ที่ 4 ได้ใช้น้า
ส.อบต. หมู่ 4
จากโครงการดังกล่าวค่ะ

๑๐
ประธานประชาคม หมู่ 4 ผมมีเรื่องเสนอ 2 เรื่องครับ
1. ขอให้ปรับปรุงระบบประปาโดยเปลี่ยนท่อระบบประปาใหม่ทังหมด เนื่องจากท่อ
เดิมใช้งานมานานมีตะกอนปนมากันน้าครับ
2. ผมขอเสนอให้ อสม. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยขอสนับสนุนเต้น
โต๊ะ เก้าอี ส้าหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ประมาณ 60 คนครับ
นางทิม เรือนอินทร์
ดิฉันขอให้ อบต.ซ่อมแซมไฟรายทางบริเวณทางแยกบ้านห้วยน้าช้าค่ะ
ส.อบต. หมู่ 2
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
วันที่ 17 ธันวาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณหน้าที่ท้าการอบต.ถ้าฉลอง
เพื่อให้บริการประชาชน เนื่องจากมีหน่วยบริการรถเอ็กซ์เรย์มาบริการประชาชนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
เครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้านช้ารุด อบต.มีงบประมาณสนับสนุนหรือซ่อมแซมให้
ได้หรือไม่ครับ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ผมขอขอบคุณค้าถามตามล้าดับครับ
1. โครงการเปลี่ยนท่อประปาของแต่ละหมู่บ้าน ผมขอดูในแผนพัฒนา 5 ปี ก่อน ถ้า
ไม่ มี ใ นแผนก็ ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม แผนก่ อ นครั บ รวมทั งการจั ด ซื อเต้ น โต๊ ะ เก้ า อี เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ด้วยครับ
2. โคมไฟฟ้าจุดห้วยน้าช้าเป็นของทางหลวงชนบทครับ อบต.ซ่อมแซมไม่ได้ครับ
3. ซ่ อ มแซมเสี ย งตามสาย ผมจะขอตรวจสอบก่ อ นนะครั บ ว่ า อะไรเสี ย ถ้ า เป็ น
ครุภัณฑ์ต้องเพิ่มเติมแผนก่อนครับ
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด ขอประชาสั ม พัน ธ์ใ ห้ ทุ กท่ านได้ ไปใช้ สิ ท ธิ์
เนื่องจากหากไม่ไปใช้สิทธิ์ และไม่แจ้งเหตุที่ไปอาจไปใช้สิทธิ์เลือกตัง ผู้นันจะถูกจ้ากัด
สิทธิ์ โดยก้าหนดเวลาครังละ 2 ปี ครับ และขอให้ท่านได้ศึกษาพระราชบัญญัติการ
เลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้จากทางเว็บไซต์ครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครังที่
๑ ประจ้าปี พ.ศ.2563 ได้ด้าเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ
ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
ถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุก ท่า นที่ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมือ ท้า ให้ ก ารประชุ มในวั นนีด้ าเนิน การไปด้ ว ยดี
ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.

(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง

