
                                                               
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

เรื่อง    ปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มีมติรับรองแลว 

------------------- 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ วรรคสี่ 
กำหนดใหเลขานุการสภาทองถ่ิน ปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ิน มีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย  ณ สำนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ  

องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จึงขอปดประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็ก ท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มีมติรับรองแลว ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจำป 2564 วันจันทรท่ี  12 กรกฎาคม  ๒๕64 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
            บัญทึก   ผากิม 

                         (นายบัญทึก   ผากิม) 
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจำป 2564   

วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

 

ลำดับที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ บัญทึก ผากิม  
2. นายยัง ปลองขัน รองประธานสภาฯ ยัง ปลองขัน  
3. นายพีระพงษ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ พีระพงษ นวลศรีใส  
4. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
5. นายเอกชัย อนมี สมาชิกสภา อบต.หมู 3 เอกชัย อนมี  
6. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
7. นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 สุทธิเกียรติ ์ สิมมาวัน  
8. นายใบพิมพ พรมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 ใบพิมพ พรมลา  
9. นายลิตร นอยนาฝาย สมาชิกสภา อบต. หมู 6 ลิตร นอยนาฝาย  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายบุณยวัฒน ธรรรมมาศรี นายก อบต.เดนเหล็ก บณุยวัฒน ธรรรมมาศรี  
2. นายกฤติน ซอมจันทา รองนายก อบต.เดนเหล็ก กฤติน ซอมจันทา  
3. นางยุพิน พรมจวง รองนายก อบต.เดนเหล็ก ยุพิน พรมจวง  
4. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
5. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  
6. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
7. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร  สอนดี  
8. นางสาวทัศนันท บุญพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทัศนันท บุญพันธ  
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายพีระพงษ นวลศรีใส อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  และ ๕๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแกไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๖) เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ บัดนี้สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มา
ประชุมครบองคประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย และไดกลาว
เปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายบญัทึก ผากิม จุดเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงเปนการประชุมสภาองคการ 
                             บริหารสวนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบัญทึก  ผากิม 1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  
ประธานสภาฯ  ประจำป 2564 

ดวยอำเภอน้ำปาด ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตวันท่ี 5  กรกฎาคม 
2564  เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 15 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และขอ ๒๒ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็กสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕64 ในวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม   ๒๕64  เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
         บันทึก  ผากิม 

                        (นายบัญทึก   ผากิม) 
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2     
ประจำป 2564  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม ๒๕64  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี 2 ประจำป ๒๕64  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม  ๒๕64 สมาชกิสภาฯทานใดจะ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในการประชุมฯ ท่ีไดจัดสงสำเนาใหกับทุกทาน หรือไมครับ มี
สาระสำคัญ ดังนี้        

/ระเบียบ............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2564 ขององคการ

บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ดวย สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 เม่ือวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 มติท่ี
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำป 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 

30 เมษายน 2564 จำนวน  10  รายการ ยอดเงินท้ังสิ้น 15,994,625.15  มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม – ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว – ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
6.1 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564  มติท่ีประชุม ความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน       
(พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564  ดวยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 
2570) มตท่ีิประชุม เห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ดวยมติ คะแนน
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 เรื่อง ประชาสัมพันธมาตรการเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 มติท่ีประชุม รับทราบ 
ปดประชุม  เวลา 12.30 น. 

นายบัญทึก ผากิม เชิญทานสมาชกิสภาจะมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  การประชุมสภา  ฯ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำป ๒๕64 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม  ๒๕64 ดวยมติ
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1 เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563    
   - 30 มิถุนายน  2564   
นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ หัวหนาสำนักปลัดฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
           /นางสาวไพลิน........ 
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นางสาวไพลิน  กล่ำแกว  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563    
หัวหนาสำนักปลกั - 30 มิถุนายน  2564 ดังนี้   
    1. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   จำนวน  1,100,340.00 บาท 
    2. หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ)   จำนวน  5,749,615.00 บาท 
    3. หมวดคาตอบแทน    จำนวน     253,200.00 บาท 
    4. หมวดคาใชสอย    จำนวน  1,715,019.00 บาท 
       - โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ   จำนวน      80,600.00 บาท 
       - โครงการสนับสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา  จำนวน    156,560.00 บาท 
       - โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จำนวน      89,500.00 บาท 
       - โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ  จำนวน    30,000.00 บาท 
       - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จำนวน    50,000.00 บาท 
    5. หมวดคาวัสด ุ     จำนวน    499,227.34 บาท 
    6. หมวดคาสาธารณูปโภค   จำนวน    816,417.89 บาท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน    598,000.00 บาท 
       - อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนฯ  จำนวน      16,000.00 บาท 
       - อุดหนุนอาหารกลางวัน   จำนวน    537,000.00 บาท 
       - อุดหนุนก่ิงกาชาด    จำนวน      20,000.00 บาท 
       - อุดหนุนงานกาชาดฯ    จำนวน      25,000.00 บาท 
    9. งบลงทุน     จำนวน    895,900.00 บาท 
       - โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาขวาง จำนวน    149,000.00 บาท 
       - โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาคอ จำนวน    148,600.00 บาท 
       - โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาโปง  จำนวน    150,000.00 บาท 
       - โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาเหลาใหญ จำนวน    150,000.00 บาท 
       - โครงการกอสรางถนน คสล.สายบุงผักขาว จำนวน    150,000.00 บาท 
       - โครงการกอสรางรางระบายน้ำภายในหมูบาน จำนวน    148,300.00 บาท 
    10. หมวดงบกลาง    จำนวน  9,257,651.00 บาท 
       - ประกันสังคม     จำนวน       47,366.00 บาท 
       - กองทุนเงินทดแทน    จำนวน         4,093.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จำนวน  6,889,900.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพคนพิการ    จำนวน  1,902,200.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    จำนวน       40,500.00 บาท 
       - เงินสำรองจาย    จำนวน       40,000.00 บาท 
       - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จำนวน       80,850.00 บาท 
       - สมทบ กทบ.     จำนวน     252,742.00 บาท 
       รวมเบิกจายท้ังสิ้น จำนวน 20,885,370.23 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี        /ระเบียบวาระ.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
6.1  เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 

นายบญัทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 22/2  ในกรณี 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปนอำนาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล  พ.ศ. 2537  ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับ
ความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  
 ในสวนของรายละเอียดขอใหนักวิเคราะหนโยบายและและแผนเปนผูนำเสนอท่ีประชุม
ครับ 

นางสาวทัศนันท บุญพันธ  ตามหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต0518/1967  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2564  
นักวิเคราะหฯ  เรื่อง โครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน 11  โครงการ   

งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  ไดตรวจแลวปรากฏวามีบางโครงการไมมีในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ชื่อโครงการท่ีมีไมตรงในแผนพัฒนาทองถ่ิน และจำนวนงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565)  ใหถูกตองสามารถนำไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปได ซ่ึงมี
โครงการท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 ดังนี้ 

เพ่ิมเติม  
1. โครงการการจัดกิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ 

ศรีนครินทรา พระบรมราชชนนี 21 ตุลาคม วัตถุประสงค เพ่ือจัดกิจกรรมนอมรำลึก เนื่องใน  
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี้ เปาหมาย อุดหนุน อำเภอ  
น้ำปาด จำนวนเงิน 3,000 บาท 

    เปลี่ยนแปลง 
1. โครงการแขงขันกีฬาหาเสา (เบญจสัมพันธ) เปลี่ยนงบประมาณจากเดิม  

20,000.-บาท เปน 30,000.-บาท 
2. โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต ร.9 เปลี่ยนเปน โครงการการจัดกิจกรรม 

นอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล            
อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
 
           /3. โครงการ....... 
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3. โครงการการจัดกิจกรรมวันคลายวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิภพอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 และวันพอแหงชาติ เปลี่ยนเปน โครงการการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม  

4. โครงการการจัดงานวันปยมหาราช เปลี่ยนเปน โครงการการจัดกิจกรรมนอม 
รำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23 ตุลาคม  

5. โครงการการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “28 กรกฎาคม”  
เปลี่ยนเปน โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

6. โครงการการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เปลี่ยนเปน  
โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  

7. โครงการการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา เปลี่ยนเปน  
โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ทานใด จะเพ่ิมเติมรายละเอียดในรางแผน  
ประธานสภาฯ พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 อีกหรือไม ถาไม

มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2564 ตามท่ีเสนอดวยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2  เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบใหความยินยอมการทำกิจการนอกเขต   

นายบญัทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 25637 
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 องคการบริหารสวนตำบลอาจทำกิจการ

นอกเขตองคการบริหารสวนตำบล หรือรวมกับสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการรวมกันได 
ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ี
จำเปนตองทำและเปนกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของตน  
  ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 0315 ลงวันที่ 17 
มกราคม 2562 เรื ่อง การทำกิจการนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ ่งไดวาง
หลักเกณฑในการดำเนินการ ดังนี้ 
  ขอ 1.3 กรณีองคการบริหารสวนตำบลตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) ไดรับความยินยอมจากสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวน 
 จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และ 

(2) กิจการนั้นเปนกิจการตามอำนาจหนาท่ีจำเปนตองทำและเปนการเก่ียวเนื่องกับ 
 กิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของตน 
          /ดวย........ 
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  ดวย องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดรับการแจงจากองคการบริหารสวนตำบล
บานฝาย วาสภาองคการบริหารสวนตำบลบานฝาย ไดพิจารณาเห็นชอบใชจายเงินสะสม เพ่ือ
ดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.สายหนองบัว - หนองแบน หมูที ่ 6 บานหนองแหว 
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 1,960,000 บาท 
(-หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นบาทถวน-) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนในการขนถายสินคา
ทางการเกษตรและรับบริการทางการแพทย ซึ่งมีบางชวงของเสนทางโครงการรุกล้ำเขาไปใน
เขตองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนโดยรวม จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กใหความ
ยินยอมการทำกิจการนอกเขตในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก 

นายใบพิมพ  พรมลา อยากทราบวาพ้ืนท่ีโครงการอยูบริเวณใดครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 5 
นายทวีศักดิ์ พงษฺพานิช พ้ืนท่ีกอสรางอยูเสนทางสามแยกตรงหลังหมูบานหนองแหว หมูท่ี 6 ตำบลบานฝาย เขาไปใน 
ผอ.กองชาง เขตพื้นที่บานแกงปลาจอย หมูที่ 6 ถึงบานนาน้ำพาย หมูที่ 2 ตำบลเดนเหล็ก ซึ่งโครงการ

ดังกลาวเขาดำเนินการเสร็จแลวเปนประโยชนตอประชาชน หมูที่ 2 และหมูที่ 6 ตำบลเดน
เหล็ก ในการเดินทาง ในการทำการเกษตรและขนสงพืชผลทางการเกษตร 

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือมีขอสงสัยบางครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหความยินยอมทำกิจการนอกเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานฝาย โดย
ดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.สายหนองบัว - หนองแบน หมูท่ี 6 บานหนองแหว 
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 1,960,000 บาท 
(-หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน-)  ดวยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.3 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายบญัทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ดวยในปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕64  องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก    ตั้งจาย 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจายแตไมพอจายสำหรับบางภารกิจ และโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับอำนาจหนาท่ี

ในการจัดระบบการบริการสาธารณ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ฉะนั้น
เพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็ว  และใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน  เห็นควรโอนงบประมาณรายจายท่ัวไป     เพ่ือตั้งจายรายการใหม
ในงบประมาณรายจายแตไมพอจายตามวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕63   หมวด  ๔   ขอ   ๒๖  การโอนงบประมาณรายจายตาง   ๆ  ใหเปนอำนาจอนุมัติ
ของผูบริหารทองถ่ิน และ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิง่กอสราง ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้.-     

   สำนักปลัด 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

1. ครุภัณฑสำนักงาน      จำนวน 25,000.-บาท 
 1.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู  จำนวน 5,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้      /1. มีมือ....... 
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    1. มีมือจับชนิดบิด 
  2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 

 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  (บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครภุัณฑ ธันวาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป 
(00100)แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)   (สำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว เพ่ือใชเก็บเอกสารท่ีเพ่ิมข้ึน 
จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณกอนโอน 89,086.00 บาท โอนลด 5,500.00 บาท คงเหลือ 
83,586.00 บาท 

   1.2 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงานสำหรับผูบริหาร จำนวน 1 ตัว จำนวน   
4,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป (00100)แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   (สำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว ประกอบกับของเดิมชำรุดมานานและไมไดจัดซ้ือมาเปลี่ยน 

จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณกอนโอน 83,586.00 บาท โอนลด 4,500.00 บาท คงเหลือ 
79,086.00 บาท 

1.3 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท จำนวน  
15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป (00100)แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)   (สำนักปลัด) 

    เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว ประกอบกับของเดิมชำรุดและไมไดจัดซ้ือมาเปลี่ยน 

จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณกอนโอน 79,086.00 บาท โอนลด 15,000.00 บาท คงเหลือ 
64,086.00 บาท 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร      จำนวน  44,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป (00100)แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป 
(00111)   (สำนักปลัด)       

   เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว ประกอบกับเครื่องเดิมใชมานานกวา 9 ป  

จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท คาใชจาย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณกอนโอน 64,086.00 บาท โอนลด 44,000.00 บาท คงเหลือ 
20,086.00 บาท       /งาน........... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑการเกษตร         จำนวน  100,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนสารเคมีชนิดฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องยนตขนาดใหญและมีกำลังมากข้ึนสำหรับการเพ่ิมระยะพน 
- ออกแบบใหมีความสมดุลทำใหปฏิบัติงานไดงายข้ึน 
- เปนเครื่องพนละอองฝอยชนิดสะพายหลัง งายตอการเคลื่อนยายดวยแผนรองหลังและ

สายสะพายท่ีสามารถปรับระดับได 
- ถังน้ำมันถูกออกแบบใหอยูไตเครื่องยนตเพ่ือกันความรอนจากเครื่อง 
- ทอพนอากาศหมุนไดสำหรับควบคุมทิศทางของการพน 
- การพน มีขนาดละอองท่ีละเอียด 
- มีน้ำหนักเบา ทนทานใชงานงาย 
- ทอพนสามารถปรับและหมุนไดอยางคลองตัว 
- สามารถ พนไดครอบคลุมอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในการควบคุมกำจัดแมลง เชน ยุง 

แมลงวัน แมลงหวี่ หรือแมลงชนิดอ่ืนๆ รวมท้ังพนฆาเชื้อโรคภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 

- สามารถ ใชไดท้ังในอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน แหลงชุมชน โรงแรม 
รานอาหาร สวนสาธารณะ การเกษตร คอกปศุสัตว 

- มีหนังสือคูมือการใชงานประจำเครื่อง 
- ระบบเครื่องยนต 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ 
- กำลังแรงมาเครื่องยนต ไมต่ำกวา 2 แรงมา 
- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ไมนอยกวา 1.0 ลิตร 
- ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร) ไมนอยกวา 10 ลิตร 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน

สาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ(00223) (สำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  มีเครื่องพนสารเคมีไมเพียงพอและจำเปนตองมีใชใหทันตอการแกไขปญหา  

จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ บุคลากร หมวด เงินเดือนฝายประจำ ประเภท 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณกอนโอน 508,000.00 
บาท โอนลด 100,000.00 บาท คงเหลือ 408,000.00 บาท    

   กองคลัง 
   งานบริหารงานคลัง 
   งบ ลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

1. ครุภัณฑสำนักงาน      จำนวน 12,000.-บาท 
1.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท จำนวน 

12,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไปงานคลัง (00113) 

        /เนื่องจาก........ 
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   เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว และไมไดจัดซ้ือมาเปลี่ยนของเกาท่ีชำรุด 
จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบ บุคลากร หมวด เงินเดือนฝายประจำ 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอน 472,560.00 บาท โอนลด 12,000.00 
บาท คงเหลือ 460,560.00 บาท 
1. ครุภณัฑคอมพิวเตอร      จำนวน  22,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
งานคลัง (00113)  

   เนื่องจาก  เครื่องเดิมมีอายใุชงานมานาน เสียคาซอมแซมสูงพอท่ีจะจัดซ้ือเครื่องใหมได 
จึงโอนลดจาก  ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบ บุคลากร หมวด เงินเดือนฝายประจำ 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอน 460,560.00 บาท โอนลด 22,000.00 
บาท คงเหลือ 438,560.00 บาท 

   กองชาง 
   งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบ ลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  

1. ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน     จำนวน 87,500.-บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร ระบบดจิิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผน
ตอนาที (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563)  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองชาง)    

เนื่องจาก  กองชางมีการใชเพ่ือจดัทำเอกสารเสนอโครงการในแตละปเปนจำนวนมาก
จำเปนตองมีแยกไวเปนการเฉพาะ 

จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอน 239,670. บาท โอนลด 
87,500.-บาท คงเหลือ  152,170.- บาท 
2. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร     จำนวน 30,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองชาง) 

เนื่องจาก  ไมไดตั้งงบประมาณไว และเครื่องเดิมมีอายุการใชงานมานานจายคาซอมแซมท่ีสูง
เกินจนสามารถซ้ือเครื่องใหมมาทดแทน     /จึงโอน....... 
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จึงโอนลดจาก  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอน 152,170. บาท โอนลด 
30,000.-บาท คงเหลือ  122,170.- บาท    

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ ดวยมติเสียง  
7  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

   -ไมมี-  

ปดประชุม เวลา  ๑2.30 น.    
      ลงชื่อ    พีระพงษ  นวลศรีใส     ผูบันทึกการประชมุ 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  
      ลงชื่อ    บัญทึก   ผากิม ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบญัทึก   ผากิม    ) 
                         ประธานสภาฯ     
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  
(ลงชื่อ)    อำภร  ทวกออน 
                  (นายอำภร  ทวกออน) 
                      คณะกรรมการฯ   

                                                                                                                                                                    
(ลงชื่อ)    สุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน    
                (นายสุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน) 
                      คณะกรรมการฯ 
(ลงชื่อ)             ยัง  ปลองขัน    
                   (นายยัง  ปลองขัน) 
                     คณะกรรมการฯ 
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