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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 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 ธรรมมาศรี
ชนะศักดิ์ บัวขม
ยุพิน
พรมจวง
กฤติน
ซ้อมจันทา
รัตนาพร นันทะวิชัย
ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช
ไพลิน
กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร สอนดี
ธนษา
ศรีสุข
-

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 และได้ กล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2562
ด้วยอาเภอน้าปาด ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัย ที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม
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 3 ประจาปี ๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕62
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕62 นั้น สมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่......หากไม่มี ขอมติจากสมาชิกว่าจะ
รับรองรายงานการประชุมหรือไม่ การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/ด้วยสภา........

-3ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29
สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่
ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มติที่
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ปี 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งสิ้น 8 ด้าน 22 ภารกิจ 387 เกณฑ์ชี้
วัด ไม่ได้ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 210 ตัวชี้วัด ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่า
จานวน 38 ตัวชีว้ ัด เท่ากับค่าเป้าหมาย จานวน 23 ตัวชี้วดั น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่า
จานวน 12 ตัวชีว้ ัด ไม่มีบริการสาธารณะ จานวน 104 ตัวชี้วัด มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 8,336,920.00 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 436,000.00 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 3,084,940.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 315,000.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 1,106,000.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 2,807,200.00 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม 270,000.00 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 1,015,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 740,000.00 บาท
ด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 12,888,940.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000.00 บาท
มติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง และให้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
เสนอนายอาเภอน้าปาดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ – ไม่มี /มติที่ประชุม............

-4มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเด่ นเหล็ ก ด้ ว ยมติ เสี ยง 7 เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 30 กันยายน 2562
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30
หัวหน้าสานัก
กันยายน 2562 โดยแยกตามแผนงานได้ ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,180,052.08 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เบิกจ่ายทัง้ สิ้น 384,640.00 บาท
แผนงานการศึกษา
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,443,297.88 บาท
แผนงานสาธารณสุข
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 221,070.90 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,124,245.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
เบิกจ่ายทัง้ สิ้น 2,742,492.34 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 207,000.00 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 621,500.00 บาท
แผนงานการเกษตร
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 940,338.95 บาท
แผนงานงบกลาง
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,007,225.10 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 27,871,862.21 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
1.1 เรื่อง การพิจารณาโครงการเพื่อใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้รับหนังสือจาก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายก อบต.
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ว่า ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ดาเนินการจัดทาโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตาบล
เด่นเหล็ก โดยใช้งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจาก ในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ที่ผ่านมาได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เป็นจานวนมาก จึงขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กได้พิจารณาเสนอโครงการ เพื่อเข้าสู่การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ดังนี้
/1. โครงการ.........

-51. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 0.80 เมตร สูง
0.80 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 1 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 8
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่
ที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 2 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยูใ่ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 46
3. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ความกว้าง 1.00
เมตร สูง 0.90 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 3 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 37
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุ่งผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่ที่
4 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร งบประมาณ
466,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)หมู่ที่ 4 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่
47
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 459,000.-บาท(-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 5 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 42
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูถ้าเสือ หมู่ที่ 6 ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 444,000.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 6 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 43
โดยมีรายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทั้ง 6 โครงการได้เสนอให้ในที่ประชุมได้
พิจารณา
ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ว่า ขอให้
เลขานุการสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ดาเนินการจัดทาโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลเด่นเหล็ก โดยใช้งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม มีระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
/เบิกจ่ายเงิน.......

-6เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้.( ๑ ) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ได้ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
ข้อ 44 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย
และจาเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีความจาเป็นต้องใช้จ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้อง
ด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือทุนสารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
ทุนสารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสามารถนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้กาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนา
เงินสะสมไปใช้จ่ายในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นตามความจาเป็น โดยคานึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2562
/นายบัญทึก..........

-7นายบัญทึก ผากิม
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กมียอดเงินสะสมเท่าไหร่
ประธานสภา
นางรัตนาพร นันทะวิชัย องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน
ผอ.กองคลัง
ทั้งสิ้น 32,311,092.92 บาท โดยหักเป็นเงินทุนสารองเงินสะสม 13,565,454.92 บาท
และได้หักยอดเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89 ดังนี้
1. หักเงินเดือนรวมเบี้ยยังชีพฯ จานวน 6 เดือน เป็นเงิน 10,810,981.80 บาท
2. หักเงินสาหรับสาธารณภัย 10%
เป็นเงิน 793,465.62 บาท
จานวนเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามระเบียบ เป็นเงิน 7,141,190.58 บาท
และองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายบัญทึก ผากิม
มติที่ประชุม

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
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ส.อบต. หมูท่ ี่ 2

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้นาเสนอโครงการฯ และท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจ้งข้อระเบียบกฎหมายแล้ว ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณา
โครงการ ตามลาดับครับ
1. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 0.80 เมตร สูง
0.80 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 1 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 8
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1 และเป็นความต้องการของ
ประชาชนจริงครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 247,000.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพื่อ
ดาเนินโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอ
น้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่
ที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 2 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 46
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด
หมู่ที่ 2 และเป็นความต้องการของประชาชนจริงครับ
/นายบัญทึก...........
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เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 485,000.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เพื่อ
ดาเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด บริเวณ
หมู่ที่ 2 บ้านนาน้าพาย ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
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ประธานสภาฯ
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นายบัญทึก ผากิม
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นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมูท่ ี่ 4
นายบัญทึก ผากิม
มติที่ประชุม

3. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ความกว้าง 1.00
เมตร สูง 0.90 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 3 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 37
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 และเป็นความ
ต้องการของประชาชนจริงครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 247,000.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพื่อ
ดาเนินโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ตาบล
เด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุ่งผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่ที่
4 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร งบประมาณ
466,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)หมู่ที่ 4 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 92 ลาดับที่ 47
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุ่งผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่
ที่ 4 และเป็นความต้องการของประชาชนจริงครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่ /มติที่ประชุม.......
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 466,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เพื่อ
ดาเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุ่งผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่ที่ 4
บ้านต้นม่วง ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1
เสียง
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 459,000.-บาท(-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 5 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 42
/นายบัญทึก.........
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นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
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ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม หมู่ที่ 5 และเป็นความต้องการของ
ประชาชนจริงครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 459,000.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อ
ดาเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอ
น้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูถ้าเสือ หมู่ที่ 6 ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 444,000.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 6 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 43
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ
โครงการฯ และเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ครับ
ผม นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6 ผมขอยืนยัน
เห็นด้วยที่เสนอโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายภูถ้าเสือ หมู่ที่ 6 และเป็นความต้องการของ
ประชาชนจริงครับ
เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6 ท่านได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 444,000.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เพื่อดาเนิน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูถ้าเสือ หมู่ที่ 6 บ้านแก่งปลาจ้อย ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอ
น้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ตามมติที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
2,348,000.-บาท (-สองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จึงขอฝากให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ

นายบัญทึก ผากิม
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ครับ
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
5.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จะมี
นายก อบต.
พิธีตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายบังคม และจัดเทียนชัยช่วงเย็น
จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
สาหรับรายละเอียดจัดส่งให้ไลด์กลุ่มแล้วนะครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ไทน้าปาดชวนออกกาลังกาย ที่จัดขึ้นในพื้นที่
ตาบลเด่นเหล็ก ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก รวมระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร

-10มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไทน้าปาดชวนออกกาลังกาย ป้องกันอัมพาต และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวัน
อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม ตั้งแต่เวลา
04.00 น. เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2562 สาหรับในปีนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จะจัดสถานที่บริเวณวัดปากห้วยแค หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค
ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 เรื่อง โรงเรียนของดเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปา ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก ได้ดาเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปาของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กมา
เป็นระยะเวลานาน โรงเรียนจาเป็นต้องกันเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนมาใช้จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา) เป็นจานวนมาก อีกทั้งมีแนวโน้มของการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้น้าประปาสูงมากขึ้นทุกเดือน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ได้งดเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปาของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

มีท่านใด ที่จะเสนอในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี..........
ผมขอปิดประชุมสภาฯ ณ บัดนี้

ปิดประชุม

เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ 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

