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 1 ประจาปี 2563
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ๒๕63
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 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
ธนษา
ศรีสุข
ทัศนันท์ บุญพันธ์

หมายเหตุ

-๒เริ่มประชุม

เวลา 14.00 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 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2563
ด้วยอาเภอน้าปาด ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม
2563 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 1 ประจาปี ๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ๒๕63
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่......หากไม่มี ขอมติจากสมาชิกว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/ด้วยสภา...........

-3ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มติที่
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กประจาปี
2563 มติที่ประชุม เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2563 จานวน 4
สมัย สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2563 มีกาหนด 15 วัน สมัยที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 15 วัน สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30
พฤศจิกายน 2563 มีกาหนด 15 วัน เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
6.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 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
6.3 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณ 3 รายการ ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง
6.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติทปี่ ระชุม เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ด้วยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ประจาปี 2563 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจ
สัมพันธ์ สาหรับปีนี้จัดการแข่งขันที่อาเภอบ้านโคก ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 มติที่
ประชุม รับทราบ

/7.2 เรื่อง การ........
-4-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

7.2 เรื่อง กาหนดการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอ
น้าปาด ประจาปี 2563 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หัวหน้าส่วน
ราชการ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาลหอม – กระเทียม และของดีอาเภอน้า
ปาด ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ครับ สาหรับรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รั บ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบลเด่ นเหล็ ก ด้ว ยมติ เสี ยง 7 เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 29 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29
หัวหน้าสานัก
กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกตามแผนงานได้ ดังนี้
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 33,425.00 บาท
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,200.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 3,781,200.00 บาท
4. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 1,013,600.00 บาท
5. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 24,000.00 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 639,300.00 บาท
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 3,011,076.00 บาท
11. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จานวน
1,000.00 บาท
12. ค่าตอบแทน อปพร.(ปีใหม่)
จานวน 12,600.00 บาท
13. เงินค่าเช่าบ้าน
จานวน 130,400.00 บาท
14. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
13,150.00 บาท
15. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
750.00 บาท
16. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 398,838.00 บาท
17. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 22,100.00 บาท
18. ค่ารับรองและพิธีการ
จานวน
3,600.00 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
10,252.00 บาท
20. ค่าพวงมาลา มาลัย ช่อดอกไม้ฯลฯ
จานวน
1,000.00 บาท
21. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 24,838.00 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. ค่าจัดการ........
-525. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จานวน 25,200.00 บาท
26. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน
3,780.00 บาท
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน 50,000.00 บาท
28. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 33,629.00 บาท
29. ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน 67,159.90 บาท
30. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 33,175.00 บาท
31. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
1,300.00 บาท
32. ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 89,619.60 บาท
33. ค่าไฟฟ้า
จานวน 144,525.07 บาท
34. ค่าโทรศัพท์
จานวน
599.20 บาท
35. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ
จานวน
5,473.00 บาท
36. ค่าบริการโทรคมนาคม
จานวน 19,260.00 บาท
37. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จานวน 256,366.71 บาท
38. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ จานวน 16,000.00 บาท
39. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จานวน 374,420.00 บาท
40. อุดหนุนงานกีฬาห้าเส้า(เบญจสัมพันธ์)
จานวน 20,000.00 บาท
41. อุดหนุนงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จานวน 25,000.00 บาท
42. อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางเปลือง-ถนนใหญ่ จานวน 72,642.30 บาท
43. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอน้าปาด
จานวน 20,000.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,898,172.78 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
ปลัด อบต.เด่นเหล็ก
2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 21 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แนบให้สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยมีการแก้ไข จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างราง,ท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
2. ครุภัณฑ์ถังกรองน้าประปาพร้อมระบบติดตั้ง จานวน 1 ชุด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่.......
-6-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญปลัดฯชี้แจง รายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ตั้งจ่ายงบประมาณ
ปลัด อบต.
รายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายสาหรับบางภารกิจ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้นเพื่อให้
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน เห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบประมาณ
รายจ่ายแต่ไม่พอจ่ายตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้.กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
จานวน 478,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์ถังกรองน้าประปาพร้อมระบบ
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ถังตกตะกอนน้าชนิดเหล็กเคลือบสีกันสนิม ขนาด Ø 1.50 เมตร หนา 4 มม. ขนาด
ถังสูง 3 เมตร พร้อมระบบท่อ
- สแตติกมิกเซอร์ ชนิด PVC 6 อิลิเม้นต์ ขนาด Ø นิ้ว
- ถัง PE บรรจุสาร PVC ความจุ 3,000 ลิตร
- ถัง PE บรรจุสาร โพลิเมอร์ ความจุ 200 ลิตร
- ถัง PE บรรจุสาร คลอรีน ความจุ 200 ลิตร
- เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด 40 วัตต์
- ตู้ควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมีชนิดควบคุม 3 เครื่อง
- ถัง PE บรรจุน้าสะอาดก่อนเข้าถังกรอง ความจุ 3,000 ลิตร
- เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า
- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 แรงม้า
- ถังกรองน้าสแตนเลส ขนาด Ø 60 เซนติเมตร ระบบท่อทางน้าชนิด PVC ชั้น 13.5
ขนาด Ø 55 มม. หน้าวาล์ว PVC พร้อมสารกรองทราย
- ถังกรองน้าสแตนเลส ขนาด Ø 60 เซนติเมตร ระบบท่อทางน้าชนิด PVC ชั้น 13.5
ขนาด Ø 55 มม. หน้าวาล์ว PVC พร้อมสารกรองคาร์บอน
- อุปกรณ์ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ประปา
/ตั้งจ่าย.......
-7ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่าง)
เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
ประกอบกับ ชาวบ้านเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 กาลังประสบปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค –
บริโภค คาดว่าจะไม่มีน้าจาหน่ายให้ ไม่น่าเกินสิ้นเดือนมีนาคม จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งครุภัณฑ์ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.ไว้
แล้ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 2
จึงโอนลดจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักปลัด
แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ โครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข งบประมาณก่อนโอน 120,000.-บาท โอนลด 120,000.-บาท
คงเหลือ 0.- บาท กองการศึกษาฯ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือน
พนักงาน รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 2. นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินเลื่อนขั้นต่างๆ
งบประมาณก่อนโอน 478,720.-บาท โอนลด 273,500.-บาท คงเหลือ 205,220.- บาท
กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาลหอม –
กระเทียม และของดีอาเภอน้าปาด งบประมาณก่อนโอน 85,000.-บาท โอนลด 85,000.บาท คงเหลือ 0.- บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียง
7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ

นายบัญทึก ผากิม
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ครับ
ประธานสภาฯ
นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
7.1 เรื่อง ขอความร่วมมืองดจัดตลาดนัดในพื้นที่ตาบลเด่นเหล็ก
นายก อบต.
ด้วย มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาราจักร ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้มีประกาศ เรื่อง การปิดสถานที่
ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด
19 (Coronavirus Disease (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติม
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) เป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วยครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

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

เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

