
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลเด่นเหลก็ 

----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นำยบัญทึก ผำกิม ประธำนสภำฯ บัญทึก ผำกิม  
2. นำยยัง ปล้องขัน รองประธำนสภำฯ ยัง ปล้องขัน  
3. นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขำนุกำรสภำฯ พีระพงษ์ นวลศรีใส  
4. นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 1 สำยฟ้ำ ฟองดำ  
5. นำยเอกชัย อ้นมี สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 3 เอกชัย อ้นมี  
6. นำยอ ำภร ทวกอ่อน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4 อ ำภร ทวกอ่อน  
7. นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4 สุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน  
8. นำยใบพิมพ์ พรมลำ สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 5 ใบพิมพ์ พรมลำ  
9. นำยลิตร น้อยนำฝำย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6 ลิตร น้อยนำฝำย  

ผู้ขาดประชุม 

-  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นำยบุณยวัฒน์ ธรรรมมำศรี นำยก อบต.เด่นเหล็ก บุณยวัฒน์ ธรรมมำศรี  
2. นำยชนะศักดิ์  บัวขม รองนำยก อบต.เด่นเหล็ก ชนะศักดิ์  บัวขม  
3. นำงยุพิน พรมจวง รองนำยก อบต.เด่นเหล็ก -   
4. นำยกฤติน ซ้อมจันทำ เลขำนุกำรนำยก อบต.เด่นเหล็ก กฤติน ซ้อมจันทำ  
5. นำงรัตนำพร    นันทะวิชัย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง รัตนำพร    นันทะวิชัย  
6. นำยทวีศักดิ์ พงษ์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทวีศักดิ์ พงษ์พำนิช  
7. นำงสำวไพลิน      กล่ ำแก้ว หัวหน้ำส ำนักปลัด ไพลิน      กล่ ำแก้ว  
8. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม จ.อ.สุนทร  สอนดี  
9. นำงสำวธนษำ ศรีสุข นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร -   

10. นำงสำวทัศนันท์ บุญพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทัศนันท์ บุญพันนธ์  
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
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เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น. 

นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕๔  และ ๕๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร 
เลขำนุกำรสภำฯ บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๖) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มำ
ประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย และได้กล่ำว
เปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

นำยบัญทึก ผำกิม จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย 
ประธำนสภำฯ  ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำองค์กำร 
                             บริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแหจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นำยบัญทึก  ผำกิม 1.1 เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่  1  
ประธำนสภำฯ  ประจ ำปี 2564 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภำพันธ์ 2564  มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และข้อ ๒๒ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี ๒๕64 ในวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ ๒๕64  
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

   ประกำศ  ณ  วันที่  1  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 
         บันทึก  ผำกิม 

                        (นำยบัญทึก   ผำกิม) 
                    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที ่4     
ประจ ำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 16  พฤศจิกำยน  ๒๕63  

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งรำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำฯ สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕64  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกำยน  ๒๕63 สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมในกำรประชุมฯ ที่ได้จัดส่งส ำเนำให้กับทุกท่ำน หรือไม่ครับ มี
สำระส ำคัญ ดังนี้         
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ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
1.1 เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563 ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
ด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 27  สิงหำคม 2563 
มติทีป่ระชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง        

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทรำบ 
3.1 เรื่อง สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 

31 ตุลำคม 2563  ดังนี้ 
    1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน   767,100.00 บำท 
    2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน   205,800.00 บำท 
    3. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ ำนวน       4,500.00 บำท 
    4. เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   จ ำนวน   127,860.00 บำท 
    5. เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    จ ำนวน   634,485.00 บำท 
    6. ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน  จ ำนวน       3,900.00 บำท 
    7. ค่ำพวงมำลำ พำนพุ่ม    จ ำนวน       2,300.00 บำท 
       รวมเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 1,745,945.00 บำท 
    มติที่ประชุม รับทรำบ 
    ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องกระทู้ถำม -ไม่มี- 
    ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

 5.1 เรื่อง รำยงำนกำรติดตำมปละประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

    สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 (เป็นกำรสรุปผลในภำพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี/เพ่ิมเติม จ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โอนตั้งจ่ำยใหม่ โอนงบประมำณ
เพ่ิม ฯลฯ) 

       5.1 เชิงปริมำณ (Quantity)  
 จ ำนวนถนนที่ได้มำตรฐำนที่เพ่ิมขึ้น  จ ำนวนกำรก่อสร้ำงล ำ เหมือง คสล.ที่เพ่ิมขึ้น  
จ ำนวนครั้งที่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำงๆ 

       5.2 คุณภำพ (Quality)  
       -   ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
       -   ประชำชนมีถนนที่ได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน  ได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจร   

- เด็กนักเรียนได้รับกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน, อำหำรเสริมนมอย่ำงเหมำะสม 
- เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำทักษะตำมวัยในด้ำนต่ำงๆอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
- ศำสนำ ประเพณีพ้ืนบ้ำนต่ำงๆได้รับกำรท ำนุบ ำรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
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- ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 
- ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       5.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
   ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรต่ำงๆเป็นไปตำมงบประมำณท่ีตั้งไว้ตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   

       5.4 เวลำ (Time)  
       กำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆทันตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำน   
       5.5 กำรได้รับประโยชน์ 
       ประชำชนได้รับประโยชน์ตำมเป้ำหมำย  ผลผลิตที่ได้ก ำหนดไว้ในโครงกำรต่ำงๆ 
       5.6 กำรวัดผล 

 กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  คือ กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร  กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่ได้รับประโยชน์ เป็นต้น  

       5.7 ผลกระทบ (Impact) 
 กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  มี
บำงโครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรด ำเนินงำน  เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVIC – 19) 

      สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
         1. ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

   ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค  มีโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวน  42  โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ  จ ำนวน 13  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
30.95 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจ และกระบวนกำรผลิตด้ำน 
กำรเกษตรให้มีคุณภำพ  มีโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน  4  โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ  
จ ำนวน  1  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 25.00 

   ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
นันทนำกำรมีโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 24 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ จ ำนวน 12 
โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4  ด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต  มีโครงกำร 
       ทั้งหมดจ ำนวน 32 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ จ ำนวน 12 โครงกำร  คิดเป็นร้อย 
       ละ 37.50 

   ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มี 
       โครงกำรทั้งหมด  จ ำนวน 12 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ จ ำนวน 0 โครงกำร  
       คิดเป็นร้อยละ 0.00 

   ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรงำน  มี 
       โครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 6 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ จ ำนวน 2 โครงกำร  คิด 
       เป็นร้อยละ 33.33 
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   2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

  2.1  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  หน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์  ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในพ้ืนที่เห็นควำมส ำคัญของ
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง  ตลอดจนทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบยั่งยืน  
ประชำชนในพื้นท่ีสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้   
  2.2  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่กรณีเสนอโครงกำรเพ่ือน ำไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น   โครงกำรจะต้องมีควำมสอดคล้องกับงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเด่นเหล็ก   โดยเฉพำะโครงกำรที ่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน มีจ ำนวนมำก  เนื่องจำก
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกภำครัฐมีจ ำนวนจ ำกัด   ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได้ครอบคลุมทุกปัญหำ   ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กได้
พิจำรณำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนตำมปัญหำควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับ
แรกและรองลงไปตำมล ำดับ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุดและประชำชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

  2.3  กำรศึกษำผลกระทบหรือควำมพร้อมของโครงกำร  ควรด ำเนินกำรให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะน ำโครงกำรมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  เช่น  มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่จะด ำเนินกำร
อย่ำงชัดเจน  มีกำรอุทิศที่ดิน  หรือแนวเขตพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่ำงต ำบล  เป็นต้น 
  2.4  ควรมีกำรติดตั้งกระจกโค้งจรำจรบริเวณทำงโค้งและทำงแยกที่เสี่ยงต่อกำรเกิด
อุบัติเหตุ   บนท้องถนน  หรือมีกำรจัดท ำลูกระนำดชะลอควำมเร็วบริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนเด่น
เหล็ก  เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพ้ืนที่ 

  2.5  ควรมีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนทีต่ ำบลเด่นเหล็ก 
                               2.6  ควรมีการจัดหารถบรรทุกขยะใหม่แทนคันเดิมที่มีอยู่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน  
                       สภำพช ำรุดทรุดโทรม 
    มติที่ประชุม  รับทรำบ 
    ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

   6.1 เรื่อง กำรเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ของ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเด่นเหล็ก และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโพธิ์ มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเด่นเหล็ก 
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโพธิ์ เข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

นำยบัญทึก ผำกิม เชิญท่ำนสมำชิกสภำจะมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครับ 
ประธำนสภำฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรประชุมสภำ  ฯ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕63 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกำยน ๒๕63 ด้วยมติเสียง 
6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563    
   - 31 มกรำคม 2564  ดังนี้ 
    1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน  3,065,800.00 บำท 
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    2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน   835,200.00 บำท 
    3. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ ำนวน     18,000.00 บำท 
    4. เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   จ ำนวน   497,040.00 บำท 
    5. เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    จ ำนวน  2,537,940.00 บำท 
    6. หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน     854,375.40 บำท 
    7. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค   จ ำนวน     428,836.70 บำท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จ ำนวน     217,000.00 บำท 
    9. หมวดงบกลำง     จ ำนวน     310,419.00 บำท 
       รวมเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 8,764,611.00 บำท 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   6.1 เรื่องก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กประจ ำปี ๒๕64 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 

นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข 
เลขำนุกำรสภำฯ เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ  ๕๓  ก ำหนดให้ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ

สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๒๑ 
กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สำมัญ  ประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นปรึกษำ
ในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ ๑๑ มำใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 ในกำรเสนอสมัยประชุมให้สมำชิกสภำ อบต. เป็นผู้เสนอและต้องมีผู้รับรองอย่ำงน้อย  
๒  คน  โดยเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 

    ๑. ก ำหนดสมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕64 จ ำนวน กี่สมัย แต่ต้องไม่เกิน  ๔  สมัย 
    ๒. ก ำหนดสมัยสำมัญ ประชุม  วันไหน เดือนอะไร  
    3. ก ำหนดสมัยสำมัญประจ ำปี 2565 สมัยแรก (สมัยที่ 1)  
นำยบัญทึก ผำกิม จึงขอให้ที่ประชุมเสนอก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี ๒๕64 ครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยอ ำภร ทวกอ่อน ผม นำยอ ำภร ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำมระเบียบ
ส.อบต. หมู่ที่ 4  กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ขอเสนอ 

ให้ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2564 เป็น 4 สมัย ครับ  
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผมนำยใบพิมพ์ พรมลำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
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นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน ผมนำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4  
ส.อบต. หมู่ที่ 4  ขอรับรองครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอก ำหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีกำรก ำหนดสมัย 
ประธำนสภำฯ  ประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 จ ำนวน ๔ สมัย      

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 จ ำนวน ๔ สมัย ด้วยมติ
คะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อที่ประชุมมีมติก ำหนดสมัยประชุม ประจ ำปี ๒๕64 จ ำนวน ๔ สมัย จึงขอให้สมำชิกฯ เสนอ 
ประธำนสภำฯ  ก ำหนดวันสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ , ๓ , ๔ ครับ 
นำยเอกชัย  อ้นมี  ผมนำยเอกชัย  อ้นมี สมำชิกสภำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ 

(๓)  ผมจึงขอเสนอก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี 2564  ในเดือน 
พฤษภำคม 2564 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - 15 พฤษภำคม มีก ำหนด ๑๕ วัน ครับ 

นำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ ผมนำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1  
ส.อบต. หมู่ที่ 1  ขอรับรองครับ 
นำยยัง  ปล้องขัน ผม นำยยัง  ปล้องขัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   ขอรับรองครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 2 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีกำรก ำหนดวันสมัย 
ประธำนสภำฯ  ประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 พฤษภำคม 2564    

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 พฤษภำคม  
2564 ด้วยมติคะแนนเสียง 6  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยบัญทึก ผำกิม ล ำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอก ำหนดวันสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี ๒๕64 ครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน ผม นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4         
ส.อบต. หมู่ที ่4 ขอเสนอให้ก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2564 ในเดือน สิงหำคม 

2564 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 สิงหำคม 2564 มีก ำหนด ๑๕ วัน ครับ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผมนำยใบพิมพ์ พรมลำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นำยยัง  ปล้องขัน ผมนำยยัง  ปล้องขัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 3 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีกำรก ำหนดวันสมัย 
ประธำนสภำฯ  ประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 สิงหำคม 2564    



มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 สิงหำคม  
2564 ด้วยมติคะแนนเสียง 6  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  /บันทึก.............. 
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นำยบัญทึก ผำกิม ล ำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอก ำหนดวันสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕64 ครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผม นำยใบพิมพ์  พรมลำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5         
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้ก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2564 ในเดือน พฤศจิกำยน 

2564 เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑6 - 30 พฤศจิกำยน 2564 มีก ำหนด ๑๕ วัน ครับ 
นำยอ ำภร  ทวกอ่อน ผมนำยอ ำภร ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ ผมนำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กหมู่ท่ี 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยที่ 4 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีกำรก ำหนดวันสมัย 
ประธำนสภำฯ  ประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 พฤศจิกำยน 2564    

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดวันสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 พฤศจิกำยน  
2564 ด้วยมติคะแนนเสียง 6  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปดังนี้ ครับ สภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ประธำนสภำฯ ต ำบลเด่นเหล็ก เห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุม ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 สมัย โดยเริม่จำก 

สมัยที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 10 – 24 กุมภำพันธ์ 2564  สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ในห้วงระหว่ำง
วันที่ ๑ – 15 พฤษภำคม 2564 มีก ำหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๓ ในห้วงระหว่ำงวันที่ ๑6 – 30 
สิงหำคม ๒๕64 มีก ำหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๔ ในห้วงระหว่ำงวันที่ ๑6 – 30 พฤศจิกำยน     
๒๕64  มีก ำหนด ๑๕ วัน  

นำยบัญทึก ผำกิม ล ำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมเสนอก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี ๒๕65 สมัยแรก ครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน ผม นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้ประชุมก ำหนดสมัยสำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี 2565 ในเดือน กุมภำพันธ์ 2565 

ระหว่ำงที่วันที่ 10 – 24 กุมภำพันธ์ 2565 มีก ำหนด 15 วัน ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑(๓) ครับ   

นำยเอกชัย  อ้นมี  ผมนำยเอกชัย  อ้นมี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นำยอ ำภร ทวกอ่อน ผมนำยอ ำภร  ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กหมู่ท่ี 4 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2565  
ประธำนสภำฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีกำรก ำหนด 
ประธำนสภำฯ สมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ตำมท่ีท่ำนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 เสนอ ครับ 



มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2565 ในเดือน กุมภำพันธ์ 
2565 ระหว่ำงวันที่ ๑0 – 24 กุมภำพันธ์ 2565 มีก ำหนด 15 วัน ด้วยมติเสียง 6 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง      /6.2 เรื่อง.............. 
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6.2 เรื่อง กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขำนุกำรสภำฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 103 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
(1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำม

คน แต่ไม่เกิน 7 คน        
(2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญท้ังคณะไม่ได้    
ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญของเทศบำล นำยกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ

มิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่
ของจ ำนวนกรรมกำรวิสำมัญทั้งหมด 

ข้อ 104 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น 

สภำท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพ่ือพิจำรณำกิจกำรของสภำท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 105 ภำยใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำงๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของสภำท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
(3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีสภำท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ำมีควำมควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรแต่ละคณะอำจตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดในกิจกำรซึ่งเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น แล้วเสนอรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำ 
 ข้อ 107 ภำยใต้บังคับ 103 วิธีกำรเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองงไม่
น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 กำรเสนอชื่อให้เสนอได้โยไม่จ ำกัดจ ำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอ่ืน และให้น ำ
วิธีกำรเลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 



จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่ำจะเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมขึ้นใหม่ หรือ
ใช้คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมชุดเดิม ปี 2563 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุม ประกอบด้วย นำยใบพิมพ์  พรมลำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

       /เด่นเหล็ก.............. 
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เด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 , นำยเอกชัย  อ้นมี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 
และนำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1  

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ประจ ำปี 2564    
นำยบัญทึก ผำกิม เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอครับ  
ประธำนสภำฯ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผมนำยใบพิมพ์  พรมลำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอเสนอที่ 
ส.อบต. หมู่ 5 ประชุมให้เปลี่ยนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมชุดใหม่ จ ำนวน 3 คน ครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม สมำชิกสภำฯ ท่ำนอื่นมีควำมเห็นอย่ำงไรครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมใหม่ จ ำนวน 3 คน ด้วยมติ
เสียง 6 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยบัญทึก ผำกิม เชิญสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ครับ  
ประธำนสภำฯ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผม นำยใบพิมพ์  พรมลำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5         
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นำยอ ำภร  ทวกอ่อน เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ครับ 
นำยสุทธิ์เกียรติ์ สิมมำวัน ผม นำยสุทธิ์เกียรติ  สิมมำวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอรับรอง ครับ 
นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ ผม นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นำยเอกชัย  อ้นมี  ผม นำยเอกชัย อ้นมี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3         
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นำยสุทธิ์เกียรติ  สิมมำวัน เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ครับ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผม นำยใบพิมพ์  พรมลำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรอง ครับ 
นำยอ ำภร  ทวกอ่อน ผม นำยอ ำภร ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน ผม นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4         
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นำยยัง  ปล้องขัน เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ครับ 
นำยเอกชัย  อ้นมี ผม นำยเอกชัย  อ้นม ีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอรับรอง ครับ 
นำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ ผม นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มี.........ผมขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นำยอ ำภร  ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4   
นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 และนำยยัง  



ปล้องขัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุม ด้วยมติเสียง 6 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

         /นำยบัญทึก........ 
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นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปดังนี้ ครับ สภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ประธำนสภำฯ ต ำบลเด่นเหล็ก มีมติเห็นชอบให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ผู้มีรำยนำม 

ดังต่อไปนี้ 1. นำยอ ำภร  ทวกอ่อน  2. นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน 3. นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

6.3 เรื่อง กำรพิจำรณำโครงกำรเพื่อใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยบุณยวัฒน์  ธรรมมำศรี ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้รับหนังสือจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
นำยก อบต.เด่นเหล็ก ส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ว่ำ ขอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก พิจำรณำ

จัดท ำโครงกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ีต ำบลเด่นเหล็ก โดยใช้
จ่ำยเงินสะสม เนื่องจำก ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ที่ผ่ำนมำ
ได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ซึ่งมีงบประมำณ ไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไข
ปัญหำที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก จึงขอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เด่นเหล็กได้พิจำรณำ
เสนอโครงกำร เพ่ือเข้ำสู่กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ดังนี้ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยมะขำมเฒ่ำ หมู่ที่ 1 กว้ำง 4.00 เมตร   
ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
452,000.-บำท (-สี่แสนห้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน-)  บริเวณ  หมู่ที่ 1 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอ
น้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 34  
หน้ำ  90  

2. โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ หมู่ที่ 2  ควำมกว้ำง  0.80  เมตร           
สูง  0.80 เมตร ยำว 81 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมำณ 136,000.-บำท   
(-หนึ่งแสนสำมหมื่นหกพันบำทถ้วน-)  บริเวณ หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 4  หน้ำที่ 84  

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเหล่ำมะโม หมู่ที่ 2 กว้ำง 4.00 เมตร               
ยำว 134 เมตร หนำ  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
304,000.-บำท (-สำมแสนสี่พันบำทถ้วน-) บริเวณ หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 36 หน้ำ 
91  

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำเหล่ำใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้ำง 4.00 เมตร  
ยำว 220  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 880 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
497,000.-บำท (-สี่แสนเก้ำหมื่นหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) บริเวณ  หมู่ที่ 3 ต ำบลเด่นเหล็ก 
อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับ
ที่ 27 หน้ำ 89  

5. โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยเหล่ำป่ำสัก หมู่ที่ 4 ควำมกว้ำง 0.80 เมตร     



สูง 0.70 เมตร  ยำว 390 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมำณ 491,000.-บำท           
(-สี่แสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน-) หมู่ที่ 4  ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 39 หน้ำ 91   
        /6. โครงกำร.......... 
 

-12- 
 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเดิ่นมะขำมเตี้ย หมู่ที่ 5 กว้ำง 4.00 เมตร  
ยำว 190 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 760 ตำรำงเมตร  งบประมำณ 
430,000.-บำท(-สี่แสนสำมหมื่นบำทถ้วน-) หมู่ที่ 5 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 41 หน้ำ 9  

7. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำนำยพิม  หมู่ที่ 6 กว้ำง 3.00 เมตร   
ยำว 260 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 780 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
457,000.-บำท (-สี่แสนห้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) หมู่ที่ 6 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 45 หน้ำ 
51 
 โดยมีรำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร ทั้ง 7 โครงกำรได้เสนอให้ในที่ประชุมได้
พิจำรณำ  

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมำยครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 
เลขำนุกำรสภำฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 

มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มำตรำ 68ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรมใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป้นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(12) กำรท่องเที่ยว 
(13) กำรผังเมือง 
มำตรำ 69 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำตรำ 66 มำตรำ 67 และ 

มำตรำ 68 นั้น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐในอันที่จะด ำเนินกิจกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้ง



ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควรในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือ
หน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนิน
กิจกำรนั้นด้วย 
        /มำตรำ....... 
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 มำตรำ 69/1 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำ 
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจ
และหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน   
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 

ข้อ 43 ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้.- 

( ๑ ) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเก่ียวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือนร้อนของประชำชนทั้งนี้  ต้อง
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภท ตำมระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและ
กรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น    

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ได้ด ำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้
ค ำนึงถึงฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว” 



ข้อ 44 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือกระทรวงมหำดไทย
และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำย
จำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้อง 

       /ด้วยเงื่อนไข.......... 
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ด้วยเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89  
ปลัดกระทรวงมหำดไทยอำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
ทุนส ำรองเงินสะสมได้โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย” 

นำยบัญทึก  ผำกิม ขณะนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กมียอดเงินสะสมเท่ำไหร่ 
ประธำนสภำ 
นำงรัตนำพร นันทะวิชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564 จ ำนวน 
ผอ.กองคลัง ทั้งสิ้น 18,296,191.79 บำท และได้หักยอดเงินตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร

รับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89 ดังนี้ 
1. หักค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน (6 เดือน)  เป็นเงิน 10,810,981.80 บำท 
2. หักเงินส ำหรับสำธำรณภัย 10%ของรำยจ่ำยประจ ำปี    เป็นเงิน  3,150,000.00 บำท 

    จ ำนวนเงินสะสมที่สำมำรถใช้ได้ตำมระเบียบ      เป็นเงิน  3,746,191.79 บำท  
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 

นำยพีระพงษ์  นวลศรีใส  จำกกำรตรวจสอบโครงกำรที่ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กได้ 
เลขำนุกำรสภำฯ เสนอทั้ง 7 โครงกำร อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสภำต่อไปครับ 

นำยบัญทึก ผำกิม  ตำมท่ีท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้น ำเสนอโครงกำรฯ และท่ำน
ประธำนสภำฯ  เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจ้งข้อระเบียบกฎหมำยแล้ว ล ำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

โครงกำร ตำมล ำดับครับ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยมะขำมเฒ่ำ หมู่ที่ 1 กว้ำง 4.00 เมตร   
ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
452,000.-บำท (-สี่แสนห้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน-)  บริเวณ  หมู่ที่ 1 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอ
น้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 34  
หน้ำ  90  

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ ผม นำยสำยฟ้ำ  ฟองดำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยมะขำมเฒ่ำ หมู่ที่ 1 และเป็นควำมต้องกำรของ

ประชำชนจริงครับ 



นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 1 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 452,000.-บำท (-สี่แสนหำ้หมื่นสองพันบำทถ้วน-) เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยมะขำมเฒ่ำ หมู่ที่ 1 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

         /2.โครงกำร............... 
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2. โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ หมู่ที่ 2  ควำมกว้ำง  0.80  เมตร           
สูง  0.80 เมตร ยำว 81 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมำณ 136,000.-บำท   
(-หนึ่งแสนสำมหมื่นหกพันบำทถ้วน-)  บริเวณ หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 4  หน้ำที่ 84  

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยยัง  ปล้องขัน ผม นำยยัง  ปล้องขัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ หมู่ที่ 2 และเป็นควำมต้องกำรของ

ประชำชนจริงครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 2 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 136,000.-บำท (-หนึ่งแสนสำมหมื่นหกพันบำทถ้วน-) เพ่ือ
ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเหล่ำมะโม หมู่ที่ 2 กว้ำง 4.00 เมตร             
ยำว 134 เมตร หนำ  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
304,000.-บำท (-สำมแสนสี่พันบำทถ้วน-) บริเวณ หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 36 หน้ำ 
91  

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยยัง  ปล้องขัน ผม นำยยัง  ปล้องขัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเหล่ำมะโม หมู่ที่ 2 และเป็นควำมต้องกำรของ

ประชำชนจริงครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 2 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 304,000.-บำท (-สำมแสนสี่พันบำทถ้วน-) เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเหล่ำมะโม หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำเหล่ำใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้ำง 4.00 เมตร  



ยำว 220  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 880 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
497,000.-บำท (-สี่แสนเก้ำหมื่นหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) บริเวณ  หมู่ที่ 3 ต ำบลเด่นเหล็ก 
อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับ
ที่ 27 หน้ำ 89  

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยเอกชัย  อ้นมี  ผม นำยเอกชัย อ้นมี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำเหล่ำใหญ่ หมู่ที่ 3 และเป็นควำมต้องกำร

ของประชำชนจริงครับ      /นำยบัญทึก......... 
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นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 3 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 497,000.-บำท (-สี่แสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) เพ่ือ
ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำเหล่ำใหญ่ หมู่ที่ 3 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5. โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยเหล่ำป่ำสัก หมู่ที่ 4 ควำมกว้ำง 0.80 เมตร     
สูง 0.70 เมตร  ยำว 390 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมำณ 491,000.-บำท           
(-สี่แสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน-) หมู่ที่ 4  ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 39 หน้ำ 91   

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยอ ำภร  ทวกอ่อน ผม นำยอ ำภร  ทวกอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยเหล่ำป่ำสัก หมู่ที่ 4 และเป็นควำมต้องกำร

ของประชำชนจริงครับ 
นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน ผม นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4 ผมขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยเหล่ำป่ำสัก หมู่ที่ 4 และเป็นควำม

ต้องกำรของประชำชนจริงครับ 
นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 4 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 491,000.-บำท (-สี่แสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน-) เพ่ือ
ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยเหล่ำป่ำสัก หมู่ที่ 4 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเดิ่นมะขำมเตี้ย หมู่ที่ 5 กว้ำง 4.00 เมตร  
ยำว 190 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 760 ตำรำงเมตร  งบประมำณ 
430,000.-บำท(-สี่แสนสำมหมื่นบำทถ้วน-) หมู่ที่ 5 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 41 หน้ำ 9  

นำยบัญทึก  ผำกิม ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ยืนยันเห็นด้วยที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ  โครงกำรฯ และเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจริงหรือไม่ครับ 
นำยใบพิมพ์  พรมลำ ผม นำยใบพิมพ์  พรมลำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5 ผมขอยืนยัน 



ส.อบต. หมู่ที่ 5 เห็นด้วยที่เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเดิ่นมะขำมเตี้ย หมู่ที่ 5 และเป็นควำมต้องกำร
ของประชำชนจริงครับ 

นำยบัญทึก ผำกิม เมื่อท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 5 ท่ำนได้ยืนยันแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 430,000.-บำท (-สี่แสนสำมหมื่นบำทถ้วน-) เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเดิ่นมะขำมเตี้ย หมู่ที่ 5 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

         /7. โครงกำร....... 
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7. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำนำยพิม  หมู่ที่ 6 กว้ำง 3.00 เมตร   
ยำว 260 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 780 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
457,000.-บำท (-สี่แสนห้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) หมู่ที่ 6 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล ำดับที่ 45 หน้ำ 
51         

นำยบัญทึก ผำกิม เนื่องจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  หมู่ที่ 6 ท่ำนได้ยืนหนังสือลำประชุม 
เรำะพักรักษำตัวอยู่โรงพยำบำลน้ ำปำด ผมขอมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
เด่นเหล็ก อนุมัติโครงกำรหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 457,000.-บำท (-สี่แสนหำ้หมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำนำยพิม หมู่ที่ 6 ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยบัญทึก ผำกิม ตำมมติที่ประชุมสภำฯ ได้อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมทั้ง 7 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 
ประธำนสภำฯ 2,767,000.-บำท (-สองล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) จึงขอฝำกให้ท่ำนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 

นำยบัญทึก  ผำกิม เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ครับ 
ประธำนสภำฯ          
นำยบุณยวัฒน์ ธรรมมำศรี 7.1 เรื่อง กำร “ปิดป่ำ” โดยห้ำมมิให้บุคคลใดเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ฯ และป่ำ 
นำยก อบต. สงวนแห่งชำติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์ไฟป่ำในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน และมีจุด

ควำมร้อน (Hotspot) ขึ้นเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ฯ ป่ำสงวนแห่งชำติและ
พ้ืนที่กำรเกษตรซึ่งมีกำรเผำเพ่ือเตรียมกำรเพำะปลูกในฤดูฝน ประกอบกับประชำชนในพื้นท่ีที่
มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับป่ำ มีพฤติกรรมกำรเผำในพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเก็บหำของป่ำและกำรล่ำสัตว์ ซึ่งมี
แนวโน้มสถำนกำรณ์เข้ำสู่ขั้นวิกฤติอำจส่งผลกระทบต่อสภำวะสุขอนำมัยของประชำชนส่วน
ใหญ่และกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงก ำหนดมำตรกำรในกำร 
“ปิดป่ำ” โดยห้ำมมิให้บุคคลใดเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ฯ และป่ำสงวนแห่งชำติ ดังนี้ 

1. ขอควำมร่วมมือทุกหน่วยงำน ทุกภำคส่วน โดนเฉฉพำะองค์กรปกครองส่วน 



ท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ขอให้ท ำกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ เรื่อง กำร “ปิดป่ำ” โดยห้ำมมิให้
บุคคลใดเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ และป่ำสงวนแห่งชำติ และให้ประชำชนในพ้ืนที่ที่มีที่อยู่อำศัย
และท ำกินติดกับเขตป่ำ เฝ้ำระวังมิให้เกิดไฟป่ำในทุกกรณี หำกฝ่ำฝืนจะมีควำมผิดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

2. ให้หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติ , วนอุทยำน , เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ , เขตห้ำมล่ำสัตว์ 
ป่ำ ด ำเนินกำรประกำศห้ำมมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่มีอ ำนำจหน้ำหรือเก่ียวข้องเข้ำไปในเขตป่ำ โดย
เด็ดขำดหำกมีควำมจ ำเป็น ต้องแจ้งต่อหัวหน้ำหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน แล้วรำยงำนให้นำยอ ำเภอในเขตปกครองท้องที่นั้นอนุญำตก่อน 

3. พ้ืนที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ห้ำมิให้บุคคลใดเข้ำไปท ำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด          
ไฟป่ำ โดยเด็ดขำด 
        /4. ให้หัวหน้ำ....... 
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4. ให้หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติ ,วนอุทยำน , เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ , เขตห้ำมล่ำสัตว์ 
ป่ำ หัวหน้ำหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งกำรให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง ออกตรวจลำดตระเวนในกำรเฝ้ำระวังไฟป่ำอย่ำง
เคร่งครัด หำกพบผู้กระท ำผิดให้จับกุมด ำเนินคดีตำมกฎหมำย พร้อมรำยงำนให้จังหวัดทรำบ
ทันที่ 

     จึงขอประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัตติั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 
      ประกำศ ณ วันที่    กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 
        ผล  ด ำธรรม 
              (นำยผล  ด ำธรรม) 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  จึงขอแจ้งให้สมำชิกทุกท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นท่ีรับทรำบและถือปฏิบัติ
ด้วยครับ 

  7.2 เรื่อง ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรงบลงทุนตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขณะนี้โครงกำรก่อสร้ำงในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

7.3 เรื่อง สถำนกำรณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ต ำบลเด่นเหล็กขณะนี้บำงพ้ืนที่ของต ำบล         
เด่นเหล็ก เริ่มประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำส ำหรับกำรเกษตรกันบำงแล้ว จึงขอให้สมำชิกทุก
ท่ำนส ำรวจว่ำพ้ืนที่ไหนบำงต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง   

มติที่ประชุม  รับทรำบ       

นำยบัญทึก ผำกิม มีท่ำนใด ที่จะเสนอในระเบียบวำระท่ี 7 เรื่องอ่ืน หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี.......... 
ประธำนสภำฯ  ผมขอปิดประชุมสภำฯ ณ บัดนี้  

ปิดประชุม เวลำ  ๑2.30 น.  
       
      ลงชื่อ                        ผู้บันทึกกำรประชุม 
               ( นำยพีระพงษ์  นวลศรีใส )  
                     เลขำนุกำรสภำฯ  
      ลงชื่อ       ผู้ตรวจรำยงำยกำรประชุม 



              (  นำยบัญทึก   ผำกิม    ) 
                         ประธำนสภำฯ 
            
 
คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
  
(ลงชื่อ)     
                  (นำยอ ำภร  ทวกอ่อน) 
                      คณะกรรมกำรฯ   
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(ลงชื่อ)        
                (นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน) 
                      คณะกรรมกำรฯ 
(ลงชื่อ)                 
                   (นำยยัง  ปลอ้งขัน) 
                     คณะกรรมกำรฯ 
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