ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว
------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 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 จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 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
ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช
ไพลิน
กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร สอนดี
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 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2563
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามั ญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 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 ๒๕63 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
บันทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕62
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕62 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่......หากไม่มี ขอมติจากสมาชิกว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
/ระเบียบวาระ...........

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –
31 ตุลาคม 2562 โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้
1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 755,600.00 บาท
2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 206,400.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
5,000.00 บาท
4. เงินสารองจ่าย
จานวน
6,802.00 บาท
5. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 140,000.00 บาท
6. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 127,860.00 บาท
7. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 594,330.00 บาท
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
950.00 บาท
9. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 10,400.00 บาท
10. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
จานวน
1,200.00 บาท
11. ค่าพวงมาลา มาลัย ช่อดอกไม้ฯลฯ
จานวน
1,000.00 บาท
12. ค่าไฟฟ้า
จานวน 31,020.00 บาท
13. ค่าโทรศัพท์
จานวน
110.21 บาท
14. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ
จานวน
985.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,881,657.21 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มติที่
ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 3 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายเอกชัย อ้นมี 2. นายยัง ปล้องขัน 3. นายสายฟ้า ฟองดา
/ร่วมเป็น............

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-4ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ – ไม่มี –
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 31 มกราคม 2563
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31
หัวหน้าสานัก
มกราคม 2563 โดยแยกตามแผนงานได้ ดังนี้
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 26,740.00 บาท
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,200.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 3,004,300.00 บาท
4. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 812,800.00 บาท
5. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 19,500.00 บาท
6. เงินสารองจ่าย
จานวน 167,427.00 บาท
7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
จานวน 80,850.00 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 140,000.00 บาท
9. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 511,440.00 บาท
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 2,403,461.00 บาท
11. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จานวน
1,000.00 บาท
12. ค่าตอบแทน อปพร.(ปีใหม่)
จานวน 12,600.00 บาท
13. เงินค่าเช่าบ้าน
จานวน 97,800.00 บาท
14. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
3,050.00 บาท
15. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
750.00 บาท
16. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 318,000.00 บาท
17. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 22,100.00 บาท
18. ค่ารับรองและพิธีการ
จานวน
2,400.00 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
6,228.00 บาท
20. ค่าพวงมาลา มาลัย ช่อดอกไม้ฯลฯ
จานวน
1,000.00 บาท
21. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 21,000.00 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะฯ
จานวน
3,110.00 บาท
23. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 26,810.00 บาท
24. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เด่นเหล็ก
จานวน 97,500.00 บาท
25. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จานวน 25,200.00 บาท
/26.โครงการ........

-526. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน
3,780.00 บาท
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน 50,000.00 บาท
28. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
500.00 บาท
29. ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน 64,574.90 บาท
30. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 20,175.00 บาท
31. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
1,300.00 บาท
32. ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 58,252.74 บาท
33. ค่าไฟฟ้า
จานวน 117,931.81 บาท
34. ค่าโทรศัพท์
จานวน
476.15 บาท
35. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ
จานวน
4,251.00 บาท
36. ค่าบริการโทรคมนาคม
จานวน 11,556.00 บาท
37. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จานวน 256,366.71 บาท
38. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ จานวน 16,000.00 บาท
39. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จานวน 187,420.00 บาท
40. อุดหนุนงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จานวน 25,000.00 บาท
41. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด
จานวน 20,000.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,645,850.31 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กประจาปี ๒๕63

นายบัญทึก ผากิม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ
ประธานสภาฯ
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
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในการเสนอสมัยประชุมให้สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอและต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย
๒ คน โดยเสนอสมัยประชุม ดังนี้
/1. กาหนด..........

-61. กาหนดสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕63 จานวน กี่สมัย แต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัย
2. กาหนดสมัยสามัญ ประชุม วันไหน เดือนอะไร
3. กาหนดสมัยสามัญประจาปี 2564 สมัยแรก (สมัยที่ 1)
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมูท่ ี่ 4
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมูท่ ี่ 5
นายยัง ปล้องขัน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายเอกชัย อ้นมี
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จึงขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕63 ครับ
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ขอเสนอ
ให้กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2563 เป็น 4 สมัย ครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ
ผมนายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 จานวน ๔ สมัย
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 จานวน ๔ สมัย ด้วยมติ
คะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมมีมติกาหนดสมัยประชุม ประจาปี ๒๕63 จานวน ๔ สมัย จึงขอให้สมาชิกฯ เสนอ
กาหนดวันสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ , ๓ , ๔ ครับ
ผมนายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านเด่นเหล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ผมจึงขอเสนอกาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี 2563 ในเดือน พฤษภาคม 2563 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 พฤษภาคม
มีกาหนด ๑๕ วัน ครับ
ผมนายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6
ขอรับรองครับ
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 2 อีกหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนดวันสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม
2563 ด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕63 ครับ
/นายสุทธิเกียรติ์.....

-7นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ขอเสนอให้กาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 ในเดือน สิงหาคม
2563 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑5 - 29 สิงหาคม 2563 มีกาหนด ๑๕ วัน ครับ
นายใบพิมพ์ พรมลา ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายยัง ปล้องขัน
ผมนายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายบัญทึก ผากิม
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 3 อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนดวันสมัย
ประธานสภาฯ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม
2563 ด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕63 ครับ

นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ขอเสนอให้กาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 ในเดือน พฤศจิกายน
2563 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 พฤศจิกายน 2563 มีกาหนด ๑๕ วัน ครับ
ผมนายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ
ผมนายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กหมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 4 อีกหรือไม่
เมือ่ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนดวันสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบให้กาหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน
2563 ด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปดังนี้ ครับ สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม ประจาปี 2563 จานวน 4 สมัย โดยเริม่ จาก
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในห้วงระหว่าง
วันที่ ๑6 – 30 พฤษภาคม 2563 มีกาหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๓ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑5 – 29
สิงหาคม ๒๕63 มีกาหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๔ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑6 – 30 พฤศจิกายน
๒๕63 มีกาหนด ๑๕ วัน
ลาดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕64 สมัยแรก ครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ขอเสนอให้ประชุมกาหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564
/ระหว่าง............

นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-8ระหว่างที่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีกาหนด 15 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ
ผมนายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กหมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการกาหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕64 ตามที่ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 เสนอ ครับ
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ในเดือน กุมภาพันธ์
2563 ระหว่างวันที่ ๑0 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีกาหนด 15 วัน ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
6.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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
/ถ้ามีความจาเป็น..........
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นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ 5
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายยัง ปล้องขัน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสุทธิ์เกียรติ์ สิมมาวัน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายสายฟ้า ฟองดา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายลิตร น้อยนาฝาย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายสุทธิ์เกียรติ์ สิมมาวัน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายอาภร ทวกอ่อน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ถ้ามีความความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ 107 ภายใต้บังคับ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้
นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขึ้นใหม่ หรือ
ใช้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประกอบด้วย นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 และ
นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจาปี 2563 ครับ
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
ผมนายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอเสนอที่
ประชุมให้เปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดใหม่ จานวน 3 คน ครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไรครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหม่ จานวน 3 คน ด้วยมติ
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
ผม นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2
ขอเสนอ นายใบพิมพ์ พรมลา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
ผม นายสุทธิ์เกียรติ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ขอรับรอง ครับ
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ
ผม นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6
ขอเสนอ นายเอกชัย อ้นมี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
ผม นายสุทธิ์เกียรติ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ขอรับรอง ครับ
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ขอรับรองครับ
ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ขอเสนอ นายสายฟ้า ฟองดา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
/นายสุทธิเกียรติ์....

-10นายสุทธิ์เกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิ์เกียรติ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ขอรับรอง ครับ
นายเอกชัย อ้นมี
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายบัญทึก ผากิม
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ
ถ้าไม่มี.........ผมขอมติด้วยครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 และนายสายฟ้า
ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายบัญทึก ผากิม
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปดังนี้ ครับ สภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ
ตาบลเด่นเหล็ก มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ผู้มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 1. นายใบพิมพ์ พรมลา 2. นายเอกชัย อ้นมี 3. นายสายฟ้า ฟองดา เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
6.3 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายบัญทึก ผากิม
ขอเชิญปลัดฯชี้แจง รายละเอียดครับ
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 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 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดดังนี้.กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
1. ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 6,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่ โต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด
5 ฟุต จานวน 1 โต๊ะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
- โต๊ะทางาน 7 ลิ้นชัก
- หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ
- ขาโต๊ะเป็นเหล็ก (ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
/เนื่องจาก.........
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ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับพนักงานส่วนตาบลบรรจุใหม่

จึงโอนลดจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 หน้า 59 ที่ 1 งบประมาณก่อนโอน 145,162.00 บาท โอนลด 6,000.-บาท
คงเหลือ 139,162.- บาท
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
จานวน 7,260.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ ปั๊มน้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
200 วัตต์ ระยะส่ง (สูง) ไม่น้อยกว่า 8 เมตร ขนาดท่อน้าเข้า – ออก 1 นิ้ว จานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
ประกอบกับ ปั๊มน้าอัตโนมัติอันเดิมชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทาให้ไม่สามารถดึงน้า
มาใช้จ่ายภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กได้
จึงโอนลดจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักปลัด
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ
สานักงาน รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผง
กั้นห้อง กระเป๋า หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 งบประมาณก่อนโอน
100,308.00 บาท โอนลด 7,260.-บาท คงเหลือ 93,048.- บาท
งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 72,650.- บาท
1. อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอาเภอน้าปาด ตั้งไว้
72,642.30 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนาง
เปลือง – ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแก่งปลาจ้อย ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
จากแผนพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 58 ที่ 1 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน(00242) (กองช่าง)
เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
เนื่องจากประมาณค่าใช้จ่ายจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน้าปาด ส่งมาทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเด่นเหล็ก หลังจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ผ่านสภาฯ
เรียบร้อยแล้ว
/จึงขอโอน............
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การศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก เช่น ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 60 ลาดับที่ 3
งบประมาณก่อนโอน 33,190.-บาท โอนลด 33,190.-บาท คงเหลือ 0.- บาท แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
เงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น – ท้องที่ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
น้าปาด ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 62 ที่ 4 งบประมาณก่อนโอน 20,000.บาท โอนลด 20,000.-บาท คงเหลือ 0.- บาท สานักปลัด แผนงานงบกลาง แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท สารองจ่าย งบประมาณก่อนโอน
136,713.- บาท โอนลด 19,460.-บาท คงเหลือ 117,253.- บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง
7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
6.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ขอเชิญเลขาสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ
2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้นประกอบกับ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว6775 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2562 เรื่อง การจัดตั้งขุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้ง
จากศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) ให้
ประสานจังหวัด/อาเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากาหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/
เครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความ
พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ พิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
/ประชาชน........
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หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7.1 เรื่อง การแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ประจาปี 2563
ขอเชิญนายก ฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน
นายก อบต.เด่นเหล็ก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์) สาหรับปีนี้จัดการแข่งขันที่อาเภอบ้านโคก ในวัน
พุธที่ 11 มีนาคม 2563 จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.2 เรื่อง กาหนดการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด
ประจาปี 2563
ขอเชิญนายก ฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน
นายก อบต.เด่นเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด ประจาปี
2563 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครับ สาหรับ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
นายบัญทึก ผากิม
มีท่านใด ที่จะเสนอในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี..........
ประธานสภาฯ
ผมขอปิดประชุมสภาฯ ณ บัดนี้
ปิดประชุม

เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ

บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ
/คณะกรรมการ.......

-14คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ใบพิมพ์ พรมลา
(นายใบพิมพ์ พรมลา)
คณะกรรมการฯ
เอกชัย อ้นมี
(นายเอกชัย อ้นมี)
คณะกรรมการฯ
สายฟ้า ฟองดา
(นายสายฟ้า ฟองดา)
คณะกรรมการฯ

