
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  ประจำป 2564   

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

 

ลำดับที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ บัญทึก ผากิม  
2. นายยัง ปลองขัน รองประธานสภาฯ ยัง ปลองขัน  
3. นายพีระพงษ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ พีระพงษ นวลศรีใส  
4. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
5. นายเอกชัย อนมี สมาชิกสภา อบต.หมู 3 เอกชัย อนมี  
6. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
7. นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 สุทธิเกียรติ ์ สิมมาวัน  
8. นายใบพิมพ พรมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 ใบพิมพ พรมลา  
9. นายลิตร นอยนาฝาย สมาชิกสภา อบต. หมู 6 ลิตร นอยนาฝาย  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายบุณยวัฒน ธรรรมมาศรี นายก อบต.เดนเหล็ก บุณยวัฒน ธรรรมมาศรี  
2. นายกฤติน ซอมจันทา รองนายก อบต.เดนเหล็ก กฤติน ซอมจันทา  
3. นางยุพิน พรมจวง รองนายก อบต.เดนเหล็ก ยุพิน พรมจวง  
4. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
5. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  
6. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
7. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร  สอนดี  
8. นางสาวทัศนันท บุญพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทัศนันท บุญพันธ  
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายพีระพงษ นวลศรีใส อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  และ ๕๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแกไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๖) เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มา
ประชุมครบองคประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และไดกลาว
เปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายบัญทึก ผากิม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงเปนการประชุมสภาองคการ 
                             บริหารสวนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบัญทึก  ผากิม 1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2  
ประธานสภาฯ  ประจำป 2564 

ดวยอำเภอน้ำปาด ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตวันท่ี 23  กรกฎาคม 
2564  เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 15 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และขอ ๒๒ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็กสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป ๒๕64 ในวันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม   ๒๕64  เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
         บันทึก  ผากิม 

                        (นายบัญทึก   ผากิม) 
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1     
ประจำป 2564  เม่ือวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม ๒๕64  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  สมัยวิสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕64  เม่ือวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม  ๒๕64 สมาชิกสภาฯทานใดจะ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในการประชุมฯ ท่ีไดจัดสงสำเนาใหกับทุกทาน หรือไมครับ มี
สาระสำคัญ ดังนี้        

/ระเบียบ............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 ขององคการ

บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ดวย สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 ในวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  13 พฤษภาคม  2564 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำป 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 

30 มิถุนายน 2564 จำนวน  10  รายการ ยอดเงินท้ังสิ้น 20,885,370.23  มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม – ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว – ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
6.1 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  มติท่ีประชุม ความเห็นชอบ รางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  ดวยมติ 7 เสียง         
งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหความยินยอมการทำกิจการนอกเขต มติท่ี
ประชุม เห็นชอบ ใหความยินยอมทำกิจการนอกเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล    
บานฝาย โดยดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.สายหนองบัว - หนองแบน หมูท่ี 6    
บานหนองแหว ขนาด 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 
1,960,000 บาท (-หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน-)  ดวยมติคะแนนเสียง 7 เสียง         
งดออกเสียง 1 เสียง 

6.3 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มติท่ี
ประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีเสนอ ดวย
มติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ -ไมมี- 
ปดประชุม เวลา 12.30 น. 

นายบัญทึก ผากิม เชิญทานสมาชิกสภาจะมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  การประชุมสภา  ฯ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕64 เม่ือวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม  ๒๕64 ดวยมติเสียง 
7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง     /เรื่องเพ่ือทราบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
6.1  เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 22/2  ในกรณี 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปนอำนาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล  พ.ศ. 2537  ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับ
ความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  
 ในสวนของรายละเอียดขอใหนักวิเคราะหนโยบายและและแผนเปนผูนำเสนอท่ีประชุม
ครับ 

นางสาวทัศนันท บุญพันธ  ตามหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต0518/2437  ลงวันท่ี  21 กรกฎาคม  2564  
นักวิเคราะหฯ เรื่อง ขอสงโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการณเริ่มปวย 

(Quarantine ระดับอำเภอ) อำเภอน้ำปาด และหนังสือโรงพยาบาลน้ำปาด ท่ี อต 
0032.303.1/ว 4584 เรื่อง ขอสงโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพ่ือรองรับผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อำเภอน้ำปาด ดวยคณะกรรมการ
โรคติดตออำเภอน้ำปาด ไดมีมติเห็นชอบ ใหจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้ง
สถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการณเริ่มปวย (Quarantine ระดับอำเภอ) อำเภอน้ำปาด  จำนวน
เงิน 150,000.-บาท โดยมอบหมายใหท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาดและสาธารณสุขอำเภอ
น้ำปาด เปนหนวยงานรับผิดชอบ และโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนาม เพ่ือดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอน้ำปาด จำนวนเงิน 
100,000.-บาท โดยมอบหมายใหโรงพยาบาลน้ำปาด เปนหนวยงานรับผิดชอบ ท้ัง 2 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอำเภอน้ำปาดท้ัง 8 แหง
สำนักปลัด  ไดตรวจแลวปรากฏวาไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตอง
เพ่ิมเติม  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ใหถูกตองสามารถนำไปเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำปได ซ่ึงมีโครงการท่ีเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 ดังนี้ 

         /เพ่ิมเติม........... 



-5- 
เพ่ิมเติม  
1. โครงการขอรับอุดหนุนในการจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการณเริ่มปวย  

(Quarantine ระดับอำเภอ) อำเภอน้ำปาด วัตถุประสงค เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เปาหมาย อุดหนุนอำเภอน้ำปาด 
จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 150,000.-บาท 

2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือดูแลรักษาผูปวยโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอน้ำปาด วัตถุประสงค เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เปาหมาย อุดหนุนโรงพยาบาล 
จำนวน 1 ครั้ง จำนวนเงิน 100,000.-บาท 
 ตามมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งท่ี 32/2564 เม่ือวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2564 มีขอสั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งสถานท่ีควบคุมแยกกักหรือ
กักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบล ซ่ึงไมมีแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงมีความจำเปนท่ีจะตอง
บรรจุไวในแผนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปได 

3. โครงการปรับปรุงศูนยพักคอยและสถานท่ีกักตัวในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก เพ่ือ 
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  
เปาหมาย จำนวน 1 แหง จำนวน  500,000.-บาท   

นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ทานใด จะเพ่ิมเติมรายละเอียดในรางแผน  
ประธานสภาฯ พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 อีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ี

ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 ตามท่ีเสนอ

ดวยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

   -ไมมี-  
ปดประชุม  เวลา  ๑2.30 น.   
      ลงชื่อ    พีระพงษ  นวลศรีใส     ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  
      ลงชื่อ    บัญทึก   ผากิม ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบัญทึก   ผากิม    ) 
 คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม      ประธานสภาฯ                   
(ลงชื่อ)    อำภร  ทวกออน 
                  (นายอำภร  ทวกออน) 
                      คณะกรรมการฯ                                                                                                                                                                      
(ลงชื่อ)    สุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน    
                (นายสุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน) 
                      คณะกรรมการฯ 
(ลงชื่อ)             ยัง  ปลองขัน    
                   (นายยัง  ปลองขัน) 
                     คณะกรรมการฯ 
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