ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว
------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่
กาหนดให้ เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่น ปิ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ส ภาท้ อ งถิ่น มี ม ติ รั บรองแล้ ว ในที่ เปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 30 เมษายน ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

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

ชือ่ - 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
นางยุพนิ
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
ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช
ไพลิน
กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร สอนดี
ธนษา
ศรีสุข
ทัศนันท์ บุญพันธ์

หมายเหตุ

-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 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 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 2 ประจาปี ๒๕62 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน ๒๕62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่ครับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
ครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/ด้วยสภา.........

-3ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่อง การแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์” ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 ขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์”
ครั้งที่ 18 ประจาปี 2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอาเภอฟากท่า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 – 31 มกราคม 2562 มีการเบิกจ่าย 41 รายการ รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
8,493,661.34 บาท มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่อง กาหนดการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอ
น้าปาด ประจาปี 2562 สาหรับการจัดงานในปีนี้ กาหนดหลังจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาหรับวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ประจาปี
2562 มติที่ประชุม เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2562 จานวน 4
สมัย สมัยที่ 2 ในห้วงระหว่าง 16 – 30 เมษายน 2562 มีกาหนด 15 วัน สมัยที่ 3 ในห้วง
ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2562 มีกาหนด 15 วัน สมัยที่ 4 ในห้วงระหว่าง 16 –
30 พฤศจิกายน 2562 มีกาหนด 15 วัน และกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563
ระหว่างวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีกาหนด 15 วัน ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง
4.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มติที่ประชุม เห็นชอบให้
ใช้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ได้แก่ 1. นายอาภร ทวกอ่อน 2. นายสุทธิ
เกียรติ์ สิมมาวัน 3. นายลิตร น้อยนาฝาย ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.3 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เพื่อ
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายบัญทึก ผากิม 2. นายใบพิมพ์ พรมลา 3. นายอาภร ทวกอ่อน
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.4 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มติที่ประชุม
เห็นชอบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเข้ารวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-44.5 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เพื่อ
ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก มติทปี่ ระชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายใบพิมพ์ พรมลา 2. นายเอกชัย อ้นมี ร่วม
เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเด่นเหล็ก ในส่วนผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.6 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 160,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย
จึงโอนลดจาก 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 ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ –ไม่มี –
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมสภา ฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 29 มีนาคม 2562
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29
หัวหน้าสานัก
มีนาคม 2562
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 39,948.00 บาท
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,406.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 4,420,400.00 บาท
4. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 1,239,200.00 บาท
/5. เงินเบี้ย........

-55. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
30,000.00 บาท
6. เงินสารองจ่าย
จานวน
30,619.00 บาท
7. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จานวน
80,850.00 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 130,000.00 บาท
9. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 767,160.00 บาท
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 3,421,560.00 บาท
11. เงินค่าเช่าบ้าน
จานวน 106,500.00 บาท
12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
1,350.00 บาท
13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 445,000.00 บาท
14. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน
15,000.00 บาท
15. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
จานวน
2,400.00 บาท
16. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จานวน
7,410.00 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
47,600.00 บาท
18. ค่าพวงมาลา
จานวน
2,000.00 บาท
19. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ
จานวน
70,000.00 บาท
20. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
12,600.00 บาท
21. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เด่นเหล็ก
จานวน
76,880.00 บาท
22. ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน
49,300.00 บาท
23. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมพิษฯ จานวน
25,500.00 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ
จานวน
6,020.00 บาท
25. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดฯ จานวน
65,000.00 บาท
26. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน
32,000.00 บาท
27. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
79,830.00 บาท
28. ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
46,404.00 บาท
29. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
3,128.00 บาท
30. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
48,110.00 บาท
31. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
3,120.00 บาท
32. ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 208,233.90 บาท
33. ค่าไฟฟ้า
จานวน 240,981.86 บาท
34. ค่าโทรศัพท์
จานวน
738.30 บาท
35. ค่าไปรษณีย์
จานวน
9,197.00 บาท
36. ค่าบริการทางโทรคมนาคม
จานวน
25,753.55 บาท
37. ค่าไฟฟ้า 3 สถานี
จานวน 458,547.86 บาท
38. อุดหนุนอาเภอฯ วันปิยะ
จานวน
3,000.00 บาท
39. อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร 9 จานวน
3,000.00 บาท
40. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ จานวน
16,000.00 บาท
41. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จานวน 396,000.00 บาท
42. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก (ยาเสพติด) จานวน
20,000.00 บาท
43. อุดหนุนอาเภอฯ กีฬาเบญจสัมพันธ์
จานวน
20,000.00 บาท
/44. อุดหนุน........

-644. อุดหนุนอาเภอฯ งานพญาปาดฯ
จานวน
25,000.00 บาท
45. อุดหนุนอาเภอฯ งานพระยาพิชัยดาบหักฯ จานวน
25,000.00 บาท
46. อุดหนุนอาเภอฯ วันที่ 5 ธันวาคม
จานวน
3,000.00 บาท
41. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด
จานวน
20,000.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,782,747.49 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

นายบัญทึก ผากิม
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง รายละเอียดครับ
ประธานสภาฯ
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
นักวิเคราะห์ฯ
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไปแล้ว ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 4 วรรค 18 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ
แผนดาเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และ
หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
เนื่ องจากปัจจุบันสภาพแวดล้ อม สภาพปัญหาในพื้นที่ ความจาเป็นเร่งด่ว นที่ต้อง
ดาเนินการและบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง มีแผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ กองช่างแจ้งความประสงค์
ขอแก้ไขแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ปรั บปรุ งถนนลู กรังสายบุ่งหั ว ขอด หมู่ที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบุ่งหัวขอด หมู่ที่ 4
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 เนื่องจากไม่
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
นักวิเคราะห์ฯ
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไปแล้ว เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ ความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและบริบท
ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ ระเบียบ
/กระทรวง........

-7กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 มีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาขาม หมู่ที่ 1
3. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายห้วยงาช้าง หมู่ที่ 2
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3
5. โครงการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
6. โครงการบริหารจัดการขยะ
7. บัญชีครุภัณฑ์
7.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จานวน 5 เครื่อง
7.2 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง จานวน 3 เครื่อง
7.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไม้ชักฟิวส์แรงสูง จานวน 3 ชุด
7.4 ครุภัณฑ์อื่น เครื่องกรองน้าขนาดกรองน้าได้ไม่ต่ากว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง จานวน 1 เครื่อง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ปิดประชุม

อนุมัติให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ

-8คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

อาภร ทวกอ่อน
(นายอาภร ทวกอ่อน)
คณะกรรมการฯ
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
(นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน)
คณะกรรมการฯ
ลิตร น้อยนาฝาย
(นายลิตร น้อยนาฝาย)
คณะกรรมการฯ

