ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว
------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่
กาหนดให้ เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่น ปิ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ส ภาท้ อ งถิ่น มีม ติ รั บรองแล้ ว ในที่ เปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

----------------------------------ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ - สกุล
นายบัญทึก
ผากิม
นายยัง
ปล้องขัน
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
นายสายฟ้า
ฟองดา
นายเอกชัย
อ้นมี
นายอาภร
ทวกอ่อน
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
นายใบพิมพ์
พรมลา
นายลิตร
น้อยนาฝาย

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

ลายมือชื่อ
บัญทึก
ผากิม
ยัง
ปล้องขัน
พีระพงษ์ นวลศรีใส
สายฟ้า
ฟองดา
เอกชัย
อ้นมี
อาภร
ทวกอ่อน
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
ใบพิมพ์
พรมลา
ลิตร
น้อยนาฝาย

หมายเหตุ

ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
นายบุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
นายชนะศักดิ์ บัวขม
นางยุพิน
พรมจวง
นายกฤติน
ซ้อมจันทา
นางรัตนาพร
นันทะวิชัย
นายทวีศักดิ์
พงษ์พานิช
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร
สอนดี
นางสาวธนษา ศรีสุข
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
เลขานุการนายก อบต.เด่นเหล็ก
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
บุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
ชนะศักดิ์ บัวขม
ยุพิน
พรมจวง
กฤติน
ซ้อมจันทา
รัตนาพร นันทะวิชัย

หมายเหตุ

ติดราชการ
ไพลิน
จ.อ.สุนทร
ธนษา
ทัศนันท์

กล่าแก้ว
สอนดี
ศรีสุข
บุญพันธ์

-๒เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๖) เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มา
ประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธานสภา ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และข้อ ๒๒
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์
๒๕62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
นายบัญทึก ผากิม
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวัน
ประธานสภาฯ
อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. สาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม ขอเชิญท่านปลัดครับ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส ครับสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 สาหรับตาบล
ปลัด อบต.
เด่นเหล็ก มีสถานที่ใช้สิทธิ์ ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาวัดลานชุม
หมู่ที่ 2 บ้านนาน้าพาย สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาวัดนาน้าพาย
หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาวัดโพนร้อง
หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก สถานที่เลือกตั้งได้แก่ หอประชุมโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาวัดต้นม่วง
/หมู่ที่...........
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มติที่ประชุม

หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาวัดปากห้วยแค
หมู่ที่ 6 บ้านแก่งปลาจ้อย สถานที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งปลาจ้อย
เปิดให้ ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ จะมีบัตรลงคะแนน 1 ใบ สามารถเลือกทั้งคนและพรรค สาหรับคนที่ไม่สะดวก
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สาหรับผู้ที่รับคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น กปน.หรือ รปภ.
ประจาหน่วยเลือกตั้ง สามารถนาคาสั่งที่ได้รับแต่งตั้งไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 17
มีนาคม 2562 ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันอาทิตย์
ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
รับทราบ
1.3 เรื่อง การแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์” ครั้งที่ 18 ประจาปี 2562
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ชี้แจงครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สาหรับ
นายก อบต.
กาหนดการจัดการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์” ครั้งที่ 18 ประจาปี 2562 กาหนดจัดขึ้นใน
วัน ที่ 6 มี น าคม 2562 ณ สนามกีฬ าที่ว่ า การอ าเภอฟากท่า จะเริ่ม ตั้ งขบวนตั้ งแต่ เวลา
08.00 น. เป็ น ต้ น ไป บริ เ วณตลาดฟากท่ า โดย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเด่ น เหล็ ก
รับผิดชอบกีฬา เปตอง 3 ชนิด คือ เปตองทีมชาย มีผู้อานวยการกองช่างเป็นผู้ดูแล เปตองทีม
หญิง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด เป็นผู้ดูแล และเปตองวีไอพี มีปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก เป็นผู้ดูแล จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕61
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕61 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่ครับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
ครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
/ระเบียบ...

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 28 กันยายน 2561 มีการเบิกจ่าย 79 รายการ รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
26,681,199.32 บาท มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2561) ซึ่งสรุปแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สามารถดาเนินการได้แล้ว
เสร็จ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 885,200.-บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการพั ฒ นารายได้ เศรษฐกิ จ และกระบวนการผลิ ต ด้ า น
การเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
126,000.- บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
นั น ทนาการ สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ
1,810,702.38 บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ข และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 10,996,790.-บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 272,465.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน สามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 0.- โครงการ งบประมาณ 0.-บาท
รวมดาเนินการทั้งสิ้น 33 โครงการ งบประมาณ 14,111,157.38 บาท
สรุป ระดับความสาเร็จในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 148 โครงการ
จานวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติ 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32
จานวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 จนแล้วเสร็จ จึงได้ดาเนินการย้ายสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นเหล็ก จากโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก มาใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เพื่อสามารถบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่เนื่องจากจนถึงปัจจุบันชื่อศูนย์เด็กเล็กบ้านเด่นเหล็ก ยังปรากฏ
ในข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อสืบค้นการขอเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถสืบค้น
ได้ และได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแนะนาว่าให้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/เปลี่ยน......

-5เปลี่ยนแปลงชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นเหล็ก เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป จึงขอสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป มติที่ประชุม เห็นชอบ
ให้เปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นเหล็ก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.2 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561) มีโครงการ ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเด่นเหล็ก
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
5. จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 3 รายการ ดังนี้
5.1 ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2 หลัง
5.2 โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
5.3 เก้าอื้ทางาน จานวน 5 ตัว
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม(ครั้งที่
3) พ.ศ. 2561 ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เพื่อนาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ –ไม่มีปิดประชุมเวลา 12.30 น.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมสภา ฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕61 ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 31 มกราคม 2562
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
หัวหน้าสานัก
มกรคม 2562
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 26,632.00 บาท
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,406.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 2,941,800.00 บาท
4. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 826,400.00 บาท
5. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
20,000.00 บาท
6. เงินสารองจ่าย
จานวน
30,619.00 บาท
/7. เงินสม......

-67. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จานวน
80,850.00 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 130,000.00 บาท
9. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 511,440.00 บาท
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 2,281,508.00 บาท
11. เงินค่าเช่าบ้าน
จานวน
65,300.00 บาท
12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
1,350.00 บาท
13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 233,000.00 บาท
14. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน
8,800.00 บาท
15. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
จานวน
1,200.00 บาท
16. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จานวน
2,020.00 บาท
17. ค่าพวงมาลา
จานวน
2,000.00 บาท
18. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ
จานวน
42,000.00 บาท
19. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
12,600.00 บาท
20. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เด่นเหล็ก
จานวน
76,880.00 บาท
21. ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน
49,300.00 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ
จานวน
6,020.00 บาท
23. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน
32,000.00 บาท
24. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
59,680.00 บาท
25. ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
26,605.00 บาท
26. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
3,128.00 บาท
27. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
28,610.00 บาท
28. ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
61,062.40 บาท
29. ค่าไฟฟ้า
จานวน 161,149.72 บาท
30. ค่าโทรศัพท์
จานวน
479.36 บาท
31. ค่าไปรษณีย์
จานวน
6,334.00 บาท
32. ค่าบริการทางโทรคมนาคม
จานวน
15,408.00 บาท
33. ค่าไฟฟ้า 3 สถานี
จานวน 458,547.86 บาท
34. อุดหนุนอาเภอฯ วันปิยะ
จานวน
3,000.00 บาท
35. อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร 9 จานวน
3,000.00 บาท
36. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ จานวน
16,000.00 บาท
37. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จานวน 198,000.00 บาท
38. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก (ยาเสพติด) จานวน
20,000.00 บาท
39. อุดหนุนอาเภอฯ งานพระยาพิชัยดาบหักฯ จานวน
25,000.00 บาท
40. อุดหนุนอาเภอฯ วันที่ 5 ธันวาคม
จานวน
3,000.00 บาท
41. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด
จานวน
20,000.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,493,661.34 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 เรื่อง กาหนดการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด
ประจาปี 2562
/นายบัญทึก....

-7นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
ด้วยอาเภอน้าปาด ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอาเภอ
นายก อบต.
น้าปาด ได้กาหนดจัดงาน “พญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด
ในช่วงวันพฤหัสบดี – วันเสาร์ ที่สามของเดือนมีนาคม เป็นประจาทุกปี” สาหรับการจัดงานใน
ปีนี้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงกาหนดจัดงาน
ภายหลัง สาหรับวัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กประจาปี ๒๕62
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
เลขานุการสภาฯ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ กาหนดให้ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอสมัยประชุมให้สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอและต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย
๒ คน โดยเสนอสมัยประชุม ดังนี้
1. กาหนดสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 จานวน กี่สมัย แต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัย
2. กาหนดสมัยสามัญ ประชุม วันไหน เดือนอะไร
3. กาหนดสมัยสามัญ ประจาปี 2563 สมัยแรก (สมัยที่ 1)
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายยัง ปล้องขัน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จึงขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕62 ครับ
ผม นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้
ที่ประชุมกาหนดสมัยสามัญ ประจาปี 2562 จานวน 4 สมัย ครับ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ครับ
ผมนายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่
/นายบัญทึก...
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ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 จานวน ๔ สมัย

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 จานวน ๔ สมัย ด้วยมติ
คะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมมีมติกาหนดสมัยประชุม ประจาปี ๒๕62 จานวน ๔ สมัย จึงขอให้สมาชิกฯ เสนอ
กาหนดวันการสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ , ๓ , ๔ ครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่
5 บ้านปากห้วยแค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ผมจึงขอเสนอการกาหนดสมัยประชุม ประจาปี 2562 ดังนี้ครับ
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือน เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 เมษายน มีกาหนด
๑๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือน สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑5 - 29 สิงหาคม
มีกาหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในเดือน พฤศจิกายน 2562 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 เมษายน
มีกาหนด ๑๕ วัน ครับ
ผมนายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายลิตร น้อยนาฝาย
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายเอกชัย อ้นมี
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ผมนายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กหมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดสมัยประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ครับ
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑6 – 30 เมษายน
2562 มีกาหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๓ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑5 – 29 สิงหาคม ๒๕62 มีกาหนด
๑๕ วัน สมัยที่ ๔ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑6 – 30 พฤศจิกายน ๒๕62 มีกาหนด ๑๕ วัน ด้วย
มติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลาดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕63 ครับ
ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้
ที่ประชุมกาหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่าง
วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ มีกาหนด 15 วัน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ครับ
ผมนายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ
ผมนายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดสมัยประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
/นายบัญทึก...
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ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ในเดือน กุมภาพันธ์
2563 ระหว่างวันที่ ๑0 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีกาหนด 15 วัน ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
4.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เลขานุการสภาฯ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสาม
คน แต่ไม่เกิน 7 คน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่
ของจานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ 107 ภายใต้บังคับ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองงไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
/จึงขอ......
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นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ 5
นายเอกชัย อ้นมี
ส.อบต. หมู่ 3
นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ 1
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขึ้นใหม่ หรือ
ใช้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประกอบด้วย นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 และนายลิตร
น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอเสนอที่
ประชุมให้ใช้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม คือ 1. นายอาภร ทวกอ่อน
2. นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน 3. นายลิตร น้อยนาฝาย ครับ
ผมนายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ.........ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ได้แก่ 1. นายอาภร ทวกอ่อน
2. นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน 3. นายลิตร น้อยนาฝาย ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.3 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์ ด้วยคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ที่ได้รับแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
นักวิเคราะห์ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 3 คน จะหมดวาระในการดารงตาแหน่งในวันที่
28 มีนาคม 2562 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ หนังสือกรทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทน
ตาแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่งได้ ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดารงตาแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้
ดารงตาแหน่งเดิมครบวาระ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 3 คน
นายบัญทึก ผากิม
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
ประธานสภาฯ
/นายใบ......
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ส.อบต.หมู่ 5

ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ขอเสนอ ชื่อ นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายลิตร น้อยนาฝาย ผม นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ขอรับรองครับ
นายอาภร ทวกอ่อน
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอรับรองครับ
นายเอกชัย อ้นมี
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ขอเสนอชื่อ นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายสายฟ้า ฟองดา
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ 1
ขอรับรองครับ
นายยัง ปล้องขัน
ผม นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ 2
ขอรับรองครับ
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิเกียรติ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอเสนอชื่อ นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายสายฟ้า ฟองดา
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ 1
ขอรับรองครับ
นายเอกชัย อ้นมี
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ขอรับรองครับ
นายบัญทึก ผากิม
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ.........ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายบัญทึก ผากิม
2. นายใบพิมพ์ พรมลา 3. นายอาภร ทวกอ่อน ร่วมเป็นคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น ในส่วน
ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

4.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขอเชิญปลัดฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามที่ ฯพลฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายด้านการ
ปลัด อบต.
รักษาความมั่นคงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็น
รูปธรรม และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อให้ประเทศไทยมีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
ต่อไป ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กาหนดให้การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูมูลฝอยในเขตพื้นที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กาหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบ
ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุดโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะใน
/ชุมชนแบบ.....
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มากที่สุด โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกาจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560 กาหนดการ
กาจัดมูลฝอยให้ดาเนินการหลายวิธีซึ่งรวมถึงการนาขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ปัจจุบันไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่สามารถดาเนินการบริหารจัดการได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการอย่างครบวงจรและมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอย
นั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและตามการพัฒนาของเศรษฐกิจ
ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยในปัจจุบันเป็นฝังกลบ และได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย และพื้นที่ทาการเกษตรบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะมูลฝอย และไม่
สามารถหาพื้นที่เพิ่มในการสร้างบ่อขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
- องค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ม. 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฯลฯ
- พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
ม. 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ฯลฯ
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
ม. 34/1 การเก็บ ขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นใด เป็นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ข้อ 4 การจัดการมูลฝอยตามประกาศนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกาจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทาโครงการศูนย์
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยกาจัดขยะ
มูลฝอยด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสานและมีระบบการความคุมมลพิษที่ได้มาตรฐานและ
ทันสมัย โดยจะนาความร้อนที่ได้จากกระบวนการกาจัดมูลฝอยไปผลิตเป้นกระแสไฟฟ้า ระบบ
เตาเผาที่เรียกว่า Incineation (อินชินเนอร์เรชั่น) มีระบบที่มีการควบคุมของเสียและบาบัด
/มลพิษ.......
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มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาให้การปล่อยของเสียและมลพิษไม่เกินค่ามาตรฐาน โดย
เป็นไปตามมาตรฐานมลพิษโรงงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยตามที่กฎหมายกาหนด จะดาเนิน
โครงการฯ ณ บริเวณ บ้านบางนา หมู่ที่ 7 ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
โรงงานกาจัดขยะมูลฝอย สามารถกาจัดได้ประมาณวันละ 500 – 700 ตัน/วัน ซึ่งได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ตั้งโครงการฯ ตามประกาศระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคอรุม โดยประชาชนเห็นด้วย และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม มีมติเห็นด้วย
กับองค์การบริหารส่วนตาบลคอรุมที่จะจัดตั้งโครงการดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคอรุม คือ การรวบรวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย (Clusters) สนับสนุนการ
กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อเสนอขอกระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามระเบียบต่อไป
- การคิดค่ากาจัดขยะมูลฝอย 1 – 3 ปีแรก 300/ตัน และจะมีการปรับขึ้นตาม
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
- การรวมกาจัดขยะมูลฝอย มีระยะเวลา 25 ปี
- ระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานฯ ถ้าได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยหลังจากลง
นามในสัญญากับผู้รับจ้าง จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เรามี 1,331 ครอบครัว ประชากรตามทะเบียน
ราษฎร 4,136 คน ปริมาณขยะ 4.715 ตัน/วัน โดยคิดเฉลี่ย 1.14/คน/วัน ซึ่งปัจจุบันเป็น
ปัญหาที่ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ประกอบกับขยะมูลฝอยบางชนิดการย่อยสลายใช้เวลานาน จึงทาให้ปริมาณมีการ
สะสมเป็นจานวนมาก ซึ่งการกาจัดด้วยระบบเตาเผาที่มีการควบคุมของเสียและบาบัดมลพิษ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เราได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและทันสมัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้เสนอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเข้ารวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะ
มูลฝอย กับองค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้พิจารณาต่อไป
เห็นชอบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเข้ารวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.5 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้รับการประสานจากสานักงานยุติธรรมจังหวัด
หัวหน้าสานักปลัด
อุตรดิตถ์ ให้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จานวน 2 คน จึงขอให้ที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก
นายบัญทึก ผากิม
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
ประธานสภาฯ
นายอาภร ทวกอ่อน
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอเสนอชื่อ นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก ครับ
/นายสาย.....

-14นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ 1
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
ส.อบต. หมู่ 4
นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ 6
นายยัง ปล้องขัน
ส.อบต. หมู่ 2
นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมู่ 4
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ขอรับรองครับ
ผม นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ขอรับรองครับ
ผม นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6
ขอเสนอชื่อ นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก ครับ
ผม นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2
ขอรับรองครับ
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ขอรับรองครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ.........ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายใบพิมพ์ พรมลา
2. นายเอกชัย อ้นมี ร่วมเป็นคณะกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก ในส่วนผู้แทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.6 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญปลัดฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตั้งจ่ายงบประมาณ
ปลัด อบต.
รายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายสาหรับบางภารกิจ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้นเพื่อให้
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน เห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดดังนี้.กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย
1. ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 160,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย
/จึงโอนลด....

-15จึงโอนลดจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง ด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) งบประมาณก่อนโอน 170,000.- บาท
โอนลด 160,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง
7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุม
เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ
พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ
บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
(ลงชื่อ)
อาภร ทวกอ่อน
(นายอาภร ทวกอ่อน)
คณะกรรมการฯ
(ลงชื่อ)
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
(นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน)
คณะกรรมการฯ
(ลงชื่อ)
ลิตร น้อยนาฝาย
(นายลิตร น้อยนาฝาย)
คณะกรรมการฯ

