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 มีม ติ รั บรองแล้ ว ในที่ เปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเด่นเหล็ ก สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 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
ชนะศักดิ์
ยุพิน
กฤติน
รัตนาพร
ทวีศักดิ์
ไพลิน
จ.อ.สุนทร

บัวขม
พรมจวง
ซ้อมจันทา
นันทะวิชัย
พงษ์พานิช
กล่าแก้ว
สอนดี

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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2562
ด้วยอาเภอน้าปาด ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2562 เป็นต้นไป 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕62
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕62 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่......หากไม่มี ขอมติจากสมาชิกว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/ด้วยสภาฯ........

-3ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 – 31 พฤษภาคม 2562 มีการเบิกจ่าย 59 รายการ รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
17,835,771.88 บาท มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไปแล้ว ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
มาตรา 19 วรรคสาม กาหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้วการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ดาเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มติที่ประชุม รับทราบ
๔.2 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณ จานวน 5 รายการ เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จานวน 5 เครื่อง ส่วนราชการละ
1 เครื่อง รวมยอดเงิน 3,500 บาท โดยโอนลดสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
/ตาบลเด่นเหล็ก.......
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ตาบลเด่นเหล็ก ดังนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา,รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 10 อัตรา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 เรื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ร่วมกับ
ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนชาวตาบลเด่นเหล็ก ร่วมกิจกรรม “เราทาความดีด้วย
หัวใจ” โดยดาเนินการทาความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายอุตรดิตถ์ – บ้าน
โคก มติที่ประชุม รับทราบ
รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 30 มิถุนายน 2562
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30
หัวหน้าสานัก
มิถุนายน 2562
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 59,922.00 บาท
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,406.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 6,641,800.00 บาท
4. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 1,860,800.00 บาท
5. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
45,000.00 บาท
6. เงินสารองจ่าย
จานวน 192,469.00 บาท
7. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จานวน
80,850.00 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 130,000.00 บาท
9. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 1,150,740.00 บาท
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 5,155,290.00 บาท
11. เงินค่าเช่าบ้าน
จานวน 179,300.00 บาท
12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,579.00 บาท
13. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
1,800.00 บาท
14. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 738,100.00 บาท
15. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน
49,050.00 บาท
16. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
จานวน
4,800.00 บาท
17. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จานวน
21,092.00 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
47,600.00 บาท
19. ค่าพวงมาลา
จานวน
2,000.00 บาท
20. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ
จานวน 112,000.00 บาท
21. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
25,200.00 บาท
22. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เด่นเหล็ก
จานวน 114,700.00 บาท
/23. จัดการเรียน.......

-523. ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน
49,300.00 บาท
24. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จานวน
5,000.00 บาท
25. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย จานวน
3,000.00 บาท
26. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
จานวน
3,000.00 บาท
27. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน จานวน
5,000.00 บาท
28. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน
จานวน
3,000.00 บาท
29. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน
61,000.00 บาท
30. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมพิษฯ จานวน
35,400.00 บาท
31. ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมฯ
จานวน
19,100.00 บาท
32. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ
จานวน
19,100.00 บาท
33. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ
จานวน
6,020.00 บาท
34. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดฯ จานวน
85,000.00 บาท
35. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน
32,000.00 บาท
36. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 257,130.00 บาท
37. ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน 137,910.00 บาท
38. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
3,128.00 บาท
39. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
73,910.00 บาท
40. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
3,120.00 บาท
41. ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 224,374.66 บาท
42. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
79,920.00 บาท
43. ค่าวัสดุก่อสร้าง
จานวน
19,699.00 บาท
44. ค่าไฟฟ้า
จานวน 364,619.8 บาท
45. ค่าโทรศัพท์
จานวน
1,062.51 บาท
46. ค่าไปรษณีย์
จานวน
12,243.00 บาท
47. ค่าบริการทางโทรคมนาคม
จานวน
37,309.55 บาท
48. ค่าไฟฟ้า 3 สถานี
จานวน 696,439.83 บาท
49. ค่าก่อสร้างลาเหมืองสายนาบอน หมู่ 6
จานวน 146,000.00 บาท
50. ค่าก่อสร้างลาเหมืองสายเหล่าป่าสัก
จานวน 131,000.00 บาท
51. ค่าก่อสร้างลาเหมืองสายนาโป่ง-นาใต้
จานวน
59,000.00 บาท
52. อุดหนุนอาเภอฯ วันปิยะ
จานวน
3,000.00 บาท
53. อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร 9 จานวน
3,000.00 บาท
54. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ จานวน
16,000.00 บาท
55. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จานวน 589,000.00 บาท
56. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก (ยาเสพติด) จานวน
20,000.00 บาท
57. อุดหนุนอาเภอฯ กีฬาเบญจสัมพันธ์
จานวน
20,000.00 บาท
58. อุดหนุนอาเภอฯ งานพญาปาดฯ
จานวน
25,000.00 บาท
59. อุดหนุนอาเภอฯ งานพระยาพิชัยดาบหักฯ จานวน
25,000.00 บาท
60. อุดหนุนอาเภอฯ วันที่ 5 ธันวาคม
จานวน
3,000.00 บาท
61. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด
จานวน
20,000.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 19,928,284.46 บาท

-6มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตั้งจ่าย
เลขานุการสภาฯ
งบประมาณรายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายสาหรับบางภารกิจ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้น
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
ในงบประมาณรายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดดังนี้.สานักปลัด
แผนงานรักษาความสงบภายใน ดังนี้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
1. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 44,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบสามเหลี่ยม สาหรับใช้เตือนภัยและเพื่อสนับสนุน
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านในเขตตาบลเด่นเหล็ก ตามนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 2 ระบบ
- ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุนไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
- ไฟหมุนด้านบนสุด ขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค
- ป้ายอลูมิเนียม ขนาด 45 เซนติเมตร ติดสัญลักษณ์ หยุดตรวจ สะท้อนแสง
- มีชื่อข้อความสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- สามารถเลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบต หรือทั้ง 2 ระบบ
- โครงกล่องทึบกันน้า 30x90x30 เซนติเมตร พร้อมฝาปิดสาหรับใส่แบตและตัว
ควบคุมไฟ
- ล้อขนาด 8 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สานัก
ปลัด)
เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และสนับสนุนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการตั้งจุดสกัดภายในหมู่บ้านเพื่อเป้าหมายของตาบลเด่นเหล็กตามข้อมูล ปปส.
/จึงโอนลดจาก.............

-7จึงโอนลดจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ดังนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 อัตรา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา งบประมาณก่อนโอน 293,700.- บาท โอนลด 44,000.-บาท คงเหลือ
249,700.-บาท เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกสภาฯ มีเพียง 6 ท่าน จาก 10 ท่าน จึงเพียงพอที่
ใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่
การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ครั้งนี้ เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 4 ) พ.ศ. 2544 หมวด 4 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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
ลงชือ่
บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

