
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี 2564 

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

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

ผู้เข้าประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 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 าแหน่ง 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 สมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

ด้วยอ ำเภอน้ ำปำด ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 5  กรกฎำคม 
2564  เป็นต้นไป 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 ำบลเด่นเหล็กสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี ๒๕64 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎำคม   ๒๕64  
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

   ประกำศ  ณ  วันที่  5  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕64 
         บันทึก  ผำกิม 

                        (นำยบัญทึก   ผำกิม) 
                    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที ่2     
ประจ ำปี 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม ๒๕64  

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งรำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำฯ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕64  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม  ๒๕64 สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมในกำรประชุมฯ ที่ได้จัดส่งส ำเนำให้กับทุกท่ำน หรือไม่ครับ มี
สำระส ำคัญ ดังนี้       /ระเบียบ............ 
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ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
1.1 เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2564 ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
ด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม 
2564 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม 
รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 มติที่
ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       

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

30 เมษำยน 2564 จ ำนวน  10  รำยกำร ยอดเงินทั้งสิ้น 15,994,625.15  มติที่ประชุม 
รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องกระทู้ถำม – ไม่มี –  
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว – ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
6.1 เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564  มติที่ประชุม ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564  ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2 เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ด้วยมติ คะแนน
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 เรื่อง ประชำสัมพันธ์มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 มติที่ประชุม รับทรำบ 
ปิดประชุม  เวลำ 12.30 น. 

นำยบัญทึก ผำกิม เชิญท่ำนสมำชิกสภำจะมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครับ 
ประธำนสภำฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรประชุมสภำ  ฯ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่13 พฤษภำคม  ๒๕64 ด้วยมติ
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563    
   - 30 มิถุนำยน  2564   
นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญ หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ แจ้งรำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
           /นำงสำวไพลิน........ 
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นำงสำวไพลิน  กล่ ำแก้ว  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563    
หัวหน้ำส ำนักปลัก - 30 มิถุนำยน  2564 ดังนี้   
    1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   จ ำนวน  1,100,340.00 บำท 
    2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   จ ำนวน  5,749,615.00 บำท 
    3. หมวดค่ำตอบแทน    จ ำนวน     253,200.00 บำท 
    4. หมวดค่ำใช้สอย    จ ำนวน  1,715,019.00 บำท 
       - โครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำภัยพิบัติฯ   จ ำนวน      80,600.00 บำท 
       - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน    156,560.00 บำท 
       - โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน      89,500.00 บำท 
       - โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ  จ ำนวน    30,000.00 บำท 
       - โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง  จ ำนวน    50,000.00 บำท 
    5. หมวดค่ำวัสด ุ     จ ำนวน    499,227.34 บำท 
    6. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค   จ ำนวน    816,417.89 บำท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จ ำนวน    598,000.00 บำท 
       - อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชำชนฯ  จ ำนวน      16,000.00 บำท 
       - อุดหนุนอำหำรกลำงวัน   จ ำนวน    537,000.00 บำท 
       - อุดหนุนกิ่งกำชำด    จ ำนวน      20,000.00 บำท 
       - อุดหนุนงำนกำชำดฯ    จ ำนวน      25,000.00 บำท 
    9. งบลงทุน     จ ำนวน    895,900.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำขวำง จ ำนวน    149,000.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ จ ำนวน    148,600.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำโป่ง  จ ำนวน    150,000.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำเหล่ำใหญ่ จ ำนวน    150,000.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบุ่งผักข้ำว จ ำนวน    150,000.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน จ ำนวน    148,300.00 บำท 
    10. หมวดงบกลำง    จ ำนวน  9,257,651.00 บำท 
       - ประกันสังคม     จ ำนวน       47,366.00 บำท 
       - กองทุนเงินทดแทน    จ ำนวน         4,093.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน  6,889,900.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน  1,902,200.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ ำนวน       40,500.00 บำท 
       - เงินส ำรองจ่ำย    จ ำนวน       40,000.00 บำท 
       - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ  จ ำนวน       80,850.00 บำท 
       - สมทบ กทบ.     จ ำนวน     252,742.00 บำท 
       รวมเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 20,885,370.23 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 

        /ระเบียบวำระ.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1  เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
เลขำนุกำรสภำฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22/2  ในกรณี 

กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ  งำนพระรำช
พิธี  รัฐพิธี  นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำยกระทรวงมหำดไทยให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำร
ท้องถิ่น  ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ควำมเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว  
 ในส่วนของรำยละเอียดขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยและและแผนเป็นผู้น ำเสนอท่ีประชุม
ครับ 

นำงสำวทัศนันท์ บุญพันธ์  ตำมหนังสืออ ำเภอน้ ำปำด ที่ อต0518/1967  ลงวันที่  23  มิถุนำยน  2564  
นักวิเครำะห์ฯ  เรื่อง โครงกำรขอรับเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 จ ำนวน 11  โครงกำร   

งำนนโยบำยและแผน  ส ำนักปลัด  ได้ตรวจแล้วปรำกฏว่ำมีบำงโครงกำรไม่มีในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ชื่อโครงกำรที่มีไม่ตรงในแผนพัฒนำท้องถิ่น และจ ำนวนงบประมำณมีกำรเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  ให้ถูกต้องสำมำรถน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ ซึ่งมี
โครงกำรที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ 

เพ่ิมเติม  
1. โครงกำรกำรจัดกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระ 

ศรีนครินทรำ พระบรมรำชชนนี 21 ตุลำคม วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องใน  
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี้ เป้ำหมำย อุดหนุน อ ำเภอ  
น้ ำปำด จ ำนวนเงิน 3,000 บำท 

    เปลี่ยนแปลง 
1. โครงกำรแข่งขันกีฬำห้ำเส้ำ (เบญจสัมพันธ์) เปลี่ยนงบประมำณจำกเดิม  

20,000.-บำท เป็น 30,000.-บำท 
2. โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคต ร.9 เปลี่ยนเป็น โครงกำรกำรจัดกิจกรรม 

น้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล            
อดุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 
 
           /3. โครงกำร....... 
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3. โครงกำรกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิภพอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 และวันพ่อแห่งชำติ เปลี่ยนเป็น โครงกำรกำร
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำข บรมนำถบพิตร วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม  

4. โครงกำรกำรจัดงำนวันปิยมหำรำช เปลี่ยนเป็น โครงกำรกำรจัดกิจกรรมน้อม 
ร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 23 ตุลำคม  

5. โครงกำรกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ “28 กรกฎำคม”  
เปลี่ยนเป็น โครงกำรกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 

6. โครงกำรกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระรำชินี เปลี่ยนเป็น  
โครงกำรกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน  

7. โครงกำรกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำ เปลี่ยนเป็น  
โครงกำรกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 

นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ท่ำนใด จะเพ่ิมเติมรำยละเอียดในร่ำงแผน  
ประธำนสภำฯ พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 อีกหรือไม่ ถ้ำไม่

มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

2/2564 ตำมท่ีเสนอด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2  เรื่อง กำรพิจำรณำเห็นชอบให้ควำมยินยอมกำรท ำกิจกำรนอกเขต   

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 25637 
เลขำนุกำรสภำฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ 73 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำ

กิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือร่วมกับสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ำกิจกำร
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือหนว่ยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็น
กิจกำรที่จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน  
  ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0804.3/ว 0315 ลงวันที่ 17 
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรท ำกิจกำรนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้วำง
หลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ข้อ 1.3 กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วน 
 จังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 

(2) กิจกำรนั้นเป็นกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเก่ียวเนื่องกับ 
 กิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 
          /ด้วย........ 
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  ด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้รับกำรแจ้งจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนฝำย ว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย ได้พิจำรณำเห็นชอบใช้จ่ำยเงินสะสม เพ่ือ
ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองบัว - หนองแบน หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองแห้ว 
ขนำด 3.50 เมตร ยำว 1,000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมำณ 1,960,000 บำท 
(-หนึ่งล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นบำทถ้วน-) เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรและรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งมีบำงช่วงของเส้นทำงโครงกำรรุกล้ ำเข้ำไปใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนโดยรวม จึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็กให้ควำม
ยินยอมกำรท ำกิจกำรนอกเขตในพื้นที่ต ำบลเด่นเหล็ก 

นำยใบพิมพ์  พรมลำ อยำกทรำบว่ำพ้ืนที่โครงกำรอยู่บริเวณใดครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นำยทวีศักดิ์ พงษฺพำนิช พ้ืนที่ก่อสร้ำงอยู่เส้นทำงสำมแยกตรงหลังหมู่บ้ำนหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนฝำย เข้ำไปใน 
ผอ.กองช่ำง เขตพ้ืนที่บ้ำนแก่งปลำจ้อย หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนนำน้ ำพำย หมู่ที่ 2 ต ำบลเด่นเหล็ก ซึ่งโครงกำร

ดังกล่ำวเข้ำด ำเนินกำรเสร็จแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชำชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต ำบล     
เด่นเหล็ก ในกำรเดินทำง ในกำรท ำกำรเกษตรและขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร 

นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อสงสัยบ้ำงครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย โดย
ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองบัว - หนองแบน หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองแห้ว 
ขนำด 3.50 เมตร ยำว 1,000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมำณ 1,960,000 บำท 
(-หนึ่งล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นบำทถ้วน-)  ด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.3 เรื่อง กำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ด้วยในปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก    ตั้งจ่ำย 
เลขำนุกำรสภำฯ งบประมำณรำยจ่ำยแต่ไม่พอจ่ำยส ำหรับบำงภำรกิจ และโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับอ ำนำจหน้ำที่

ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้น
เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชน เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  และให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน  เห็นควรโอนงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป     เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่
ในงบประมำณรำยจ่ำยแต่ไม่พอจ่ำยตำมวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63   หมวด  ๔   ข้อ   ๒๖  กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยต่ำง   ๆ  ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น รำยละเอียดดังนี้.-     

   ส านักปลัด 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      จ ำนวน 25,000.-บำท 
 1.1 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้  จ ำนวน 5,500.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี้      /1. มีมือ....... 
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    1. มีมือจับชนิดบิด 
  2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 

 3. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)  (บัญชีรำคำตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ธันวำคม 2563) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป 
(00100)แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)งำนบริหำรทั่วไป (00111)   (ส ำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ เพื่อใช้เก็บเอกสำรที่เพ่ิมขึ้น 
จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักปลัด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอย ประเภท ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้ง งบประมำณก่อนโอน 89,086.00 บำท โอนลด 5,500.00 บำท คงเหลือ 
83,586.00 บำท 

   1.2 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 1 ตัว จ ำนวน   
4,500.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทัว่ไป (00111)   (ส ำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับของเดิมช ำรุดมำนำนและไม่ได้จัดซื้อมำเปลี่ยน 

จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักปลัด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอย ประเภท ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้ง งบประมำณก่อนโอน 83,586.00 บำท โอนลด 4,500.00 บำท คงเหลือ 
79,086.00 บำท 

1.3 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000.-บำท จ ำนวน  
15,000.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป(00110)งำนบริหำรทั่วไป (00111)   (ส ำนักปลัด) 

    เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับของเดิมช ำรุดและไม่ได้จัดซื้อมำเปลี่ยน 

จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักปลัด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอย ประเภท ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้ง งบประมำณก่อนโอน 79,086.00 บำท โอนลด 15,000.00 บำท คงเหลือ 
64,086.00 บำท 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      จ ำนวน  44,000.-บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 เครื่อง (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)   (ส ำนักปลัด)       

   เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับเครื่องเดิมใช้มำนำนกว่ำ 9 ปี  

จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักปลัด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอย ประเภท ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้ง งบประมำณก่อนโอน 64,086.00 บำท โอนลด 44,000.00 บำท คงเหลือ 
20,086.00 บำท 
         /งำน........... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์กำรเกษตร         จ ำนวน  100,000.-บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นสำรเคมีชนิดฝอยละออง จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องยนต์ขนำดใหญ่และมีก ำลังมำกข้ึนส ำหรับกำรเพ่ิมระยะพ่น 
- ออกแบบให้มีควำมสมดุลท ำให้ปฏิบัติงำนได้ง่ำยขึ้น 
- เป็นเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพำยหลัง ง่ำยต่อกำรเคลื่อนย้ำยด้วยแผ่นรองหลังและ

สำยสะพำยที่สำมำรถปรับระดับได้ 
- ถังน้ ำมันถูกออกแบบให้อยู่ไต้เครื่องยนต์เพ่ือกันควำมร้อนจำกเครื่อง 
- ท่อพ่นอำกำศหมุนได้ส ำหรับควบคุมทิศทำงของกำรพ่น 
- กำรพ่น มีขนำดละอองที่ละเอียด 
- มีน้ ำหนักเบำ ทนทำนใช้งำนง่ำย 
- ท่อพ่นสำมำรถปรับและหมุนได้อย่ำงคล่องตัว 
- สำมำรถ พ่นได้ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในกำรควบคุมก ำจัดแมลง เช่น ยุง 

แมลงวัน แมลงหวี่ หรือแมลงชนิดอื่นๆ รวมทั้งพ่นฆ่ำเชื้อโรคภำยในระยะเวลำ
อันรวดเร็ว 

- สำมำรถ ใช้ได้ทั้งในอำคำรส ำนักงำน โรงพยำบำล โรงเรียน แหล่งชุมชน โรงแรม 
ร้ำนอำหำร สวนสำธำรณะ กำรเกษตร คอกปศุสัตว์ 

- มีหนังสือคู่มือกำรใช้งำนประจ ำเครื่อง 
- ระบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ 
- ก ำลังแรงม้ำเครื่องยนต์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2 แรงม้ำ 
- ถังบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่ำ 1.0 ลิตร 
- ถังบรรจุสำรเคมี (ลิตร) ไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน

สำธำรณสุข (00220)งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ(00223) (ส ำนักปลัด) 

   เนื่องจาก  มีเครื่องพ่นสำรเคมีไม่เพียงพอและจ ำเป็นต้องมีใช้ให้ทันต่อกำรแก้ไขปัญหำ  

จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักปลัด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ บุคลำกร หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ประเภท 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณก่อนโอน 508,000.00 
บำท โอนลด 100,000.00 บำท คงเหลือ 408,000.00 บำท    

   กองคลัง 
   งานบริหารงานคลัง 
   งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      จ ำนวน 12,000.-บำท 
1.1 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000.-บำท จ ำนวน 

12,000.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไปงำนคลัง (00113) 

        /เนื่องจำก........ 
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   เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ และไม่ได้จัดซื้อมำเปลี่ยนของเก่ำท่ีช ำรุด 
จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบ บุคลำกร หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
ประเภท เงินเดือนพนักงำน งบประมำณก่อนโอน 472,560.00 บำท โอนลด 12,000.00 
บำท คงเหลือ 460,560.00 บำท 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      จ ำนวน  22,000.-บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
งำนคลัง (00113)  

   เนื่องจาก  เครื่องเดิมมีอำยุใช้งำนมำนำน เสียค่ำซ่อมแซมสูงพอที่จะจัดซื้อเครื่องใหม่ได้ 
จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบ บุคลำกร หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
ประเภท เงินเดือนพนักงำน งบประมำณก่อนโอน 460,560.00 บำท โอนลด 22,000.00 
บำท คงเหลือ 438,560.00 บำท 

   กองช่าง 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน     จ ำนวน 87,500.-บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) ควำมเร็ว 20 แผ่น
ต่อนำที (ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม 2563)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่ำง)    

เนื่องจาก  กองช่ำงมีกำรใช้เพื่อจัดท ำเอกสำรเสนอโครงกำรในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำก
จ ำเป็นต้องมีแยกไว้เป็นกำรเฉพำะ 

จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  กองช่ำง 
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน งบประมำณก่อนโอน 239,670. บำท โอนลด 
87,500.-บำท คงเหลือ  152,170.- บำท 
2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ ำนวน 30,000.-บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00242) (กองช่ำง) 

เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ และเครื่องเดิมมีอำยุกำรใช้งำนมำนำนจ่ำยค่ำซ่อมแซมที่สูง
เกินจนสำมำรถซ้ือเครื่องใหม่มำทดแทน     /จึงโอน....... 
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จึงโอนลดจาก  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  กองช่ำง 
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน งบประมำณก่อนโอน 152,170. บำท โอนลด 
30,000.-บำท คงเหลือ  122,170.- บำท    

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่เสนอ ด้วยมติเสียง  
7  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   -ไม่มี-  

ปิดประชุม เวลำ  ๑2.30 น.    
      ลงชื่อ   พีระพงษ์  นวลศรีใส      ผู้บันทึกกำรประชุม 
               (นำยพีระพงษ์  นวลศรีใส)  
                     เลขำนุกำรสภำฯ  
      ลงชื่อ     บัญทึก   ผำกิม          ผูต้รวจรำยงำยกำรประชุม 
                 (นำยบัญทึก  ผำกิม) 
                         ประธำนสภำฯ     
คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
  
(ลงชื่อ)    อ ำภร  ทวกอ่อน 
                  (นำยอ ำภร  ทวกอ่อน) 
                      คณะกรรมกำรฯ   

                                                                                                                                                                    
(ลงชื่อ)    สุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน    
                (นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน) 
                      คณะกรรมกำรฯ 
(ลงชื่อ)                 
                   (นำยยัง  ปลอ้งขัน) 
                     คณะกรรมกำรฯ 
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