
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565 

วันพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน  พ.ศ.2565 เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

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

 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
2. นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภา อบต. หมู 2 บัญทึก ผากิม  
3. นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภา อบต.หมู 3 วิชิต มังสั้น  
4. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
5. นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 สุวัตร ทุมลา  
6. นายสุรศักดิ์ ผมปน สมาชิกสภา อบต. หมู 6 สุรศักดิ์ ผมปน  
7. นายพีระพงษ นวลศรีใส ปลัด อบต.เดนเหล็ก พีระพงษ นวลศรีใส  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. รอยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายก อบต.เดนเหล็ก สุวิชา เพียงตา  
2. นายกฤติน ซอมจันทา รอง นายก อบต.เดนเหล็ก กฤติน ซอมจันทา  
3. นางยุพิน พรมจวง รอง นายก อบต.เดนเหล็ก ยุพิน พรมจวง  

4. นางเบญจมาศ จันทรคำ เลขานุการฯ นายก เบญจมาศ จันทรคำ  
5. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
6. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  
7. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
8. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร สอนดี  
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 ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดน
เหล็ก มาประชุมครบองคประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
ไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายบัญทึก ผากิม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงเปนการประชุมสภาองคการ 
                             บริหารสวนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบัญทึก  ผากิม 1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  
ประธานสภาฯ  ประจำป 2565 

ดวยอำเภอน้ำปาด ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 
2565 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
เดนเหล็ก สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕65 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน     ๒๕65  
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

         บันทึก  ผากิม 
                        (นายบัญทึก   ผากิม) 
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป 2565  เม่ือวันจันทรท่ี 10 มกราคม  ๒๕65  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ    
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี 1 ประจำป 2565 เม่ือวันจันทรท่ี  10 มกราคม  ๒๕65 สมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความในการประชุมฯ ท่ีไดจัดสงสำเนาใหกับทุกทาน หรือไมครับ มีสาระสำคัญ 
ดังนี้    

         /ระเบียบ............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญสมัยท่ี 

1 ประจำป 2565  มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล     

เดนเหล็ก ครั้งแรก เม่ือวันพุธท่ี 29 ธันวาคม 2565 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 
ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง การแถลงนโยบายฯ ของ รอยตำรวจตรีสุวิชา  เพียงตา นายกองคการ

บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2565 จำนวนท้ังสิ้น 8 หมวดงบประมาณ รวมเบิกจายท้ังสิ้น 

7,072,787.73 บาท  มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.3 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจำป 2564 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม - ไมมี - 
    ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม - ไมมี - 
    ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

6.1  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ประจำป  
2565 ประจำป  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำป 2565 
จำนวน 4 สมัย ดวยมติคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง โดยเริ่มจาก สมัยท่ี 
1 ระหวางวันท่ี 10 – 24 มกราคม 2565  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ในหวงระหวางวันท่ี ๑ – 
15 พฤษภาคม 2565 มีกำหนด ๑๕ วัน สมัยท่ี ๓ ในหวงระหวางวันท่ี ๑5 – 29 สิงหาคม 
๒๕65 มีกำหนด ๑๕ วัน สมัยท่ี ๔ ในหวงระหวางวันท่ี ๑6 – 30 พฤศจกิายน     ๒๕65    
มีกำหนด ๑๕ วัน และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2566 ในเดือน 
กุมภาพันธ 2566 ระหวางวันท่ี ๑0 – 24 กุมภาพันธ 2566 มีกำหนด 15 วัน ดวยมติเสียง  
5 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง      
 6.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มติท่ีประชุม 
เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน ประกอบดวย  
 1. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
 2. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 
 3. นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 
ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 6.3 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
เขารวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก         
มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
หมูท่ี 2 และ นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 รวม
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง  
5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
        /6.4 เรื่อง ................. 
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 6.4 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก
เขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มติท่ีประชุม เห็นชอบให  
 1. นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
 2. นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6   
 3. นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  
รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง  5 เสียง งด
ออกเสียง  1 เสียง 
 6.5 เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้วแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
เขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดน
เหล็ก มติท่ีประชุม เห็นชอบให  
 1. นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2  
          2. นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
 3. นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5  
รวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดวยมติเสียง  5 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 
 6.6 เรื่อง การพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก
เห็นชอบ เขารวมเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มติท่ีประชุม  
เห็นชอบให นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2            
เปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ิน
เห็นชอบ) ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
 6.7 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
เขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็ก หมูท่ี 4  และนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
หมูท่ี 1 เปนคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
 6.8 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 มติท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ตามท่ีเสนอ ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

    ปดประชุม เวลา 12.30 น. 

นายบัญทึก ผากิม เชิญทานสมาชิกสภาจะมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 
ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

   3.1  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564   -  
   5  เมษายน 2565        /นายบัญทึก......... 
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นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นางสาวไพลิน กล่ำแกว  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564   - 
หัวหนาสำนักปลัด  5  เมษายน 2565  ดังนี ้
    1. หมวดงบกลาง     จำนวน   6,359,029.00 บาท 
       - ประกันสังคม     จำนวน       40,123.00 บาท 
       - กองทุนเงินทดแทน    จำนวน         3,980.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จำนวน  4,680,000.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพคนพิการ    จำนวน  1,259,800.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    จำนวน      33,000.00 บาท 
          - สมทบ กทบ.     จำนวน     225,484.00 บาท 
       - สมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพฯ  จำนวน       81,500.00 บาท 
    2. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   จำนวน    420,816.00 บาท 
    3. หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ)   จำนวน  3,933,274.00 บาท 
    4. หมวดคาตอบแทน    จำนวน     425,041.00 บาท 
    6. หมวดคาวัสด ุ     จำนวน  1,132,948.50 บาท 
    7. หมวดคาสาธารณูปโภค   จำนวน    670,624.29 บาท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน    620,931.00 บาท 
       - อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนฯ  จำนวน      16,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (13 ต.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (23 ต.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (5 ธ.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนอาหารกลางวัน   จำนวน    350,931.00 บาท 
       - อุดหนุน Quarantine อำเภอน้ำปาด  จำนวน    200,000.00 บาท 
       - อุดหนุนก่ิงกาชาด    จำนวน      20,000.00 บาท 
       - อุดหนุนงานกาชาดฯ    จำนวน      25,000.00 บาท 
       รวมเบิกจายท้ังสิ้น จำนวน 14,474,987.47 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

- ไมมี -        

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

 6.1 เรื่อง การพิจารณาโครงการเพ่ือใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 

         /รอยตำรวจตรี............ 



-6- 

ร.ต.ต.สวุิชา  เพียงตา  องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดรับหนังสือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
นายก อบต.เดนเหล็ก ตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 – หมูท่ี 6 วา ขอใหองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก พิจารณา

จัดทำโครงการ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก โดยใช
จายเงินสะสม เนื่องจาก ในการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2565 ท่ีผานมา
ไดจัดทำโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ซ่ึงมีงบประมาณ ไมเพียงพอตอการแกไข
ปญหาท่ีมีอยูเปนจำนวนมาก จึงขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กไดพิจารณา
เสนอโครงการ เพ่ือเขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายมะขามเฒา หมูท่ี 1 ความกวาง 4.00 เมตร   
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร งบประมาณ 
498,000.-บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-)  บริเวณ  หมูท่ี 1 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 34  
หนา  90 รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำดวยไฟฟานาน้ำพาย -ดอนปากหวย 
แค หมูท่ี 2  ความกวาง  4.00  เมตร ยาว  200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 
453,000.-บาท (-สี่แสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)  บริเวณ หมูท่ี 2 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 30  
หนาท่ี 89 รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

3. โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาเหลาใหญ หมูท่ี 3 ความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 210  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งบประมาณ 
476,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน-) บริเวณ  หมูท่ี 3 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 27 
หนา 89 รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบุงผักขาว หมูท่ี 4  ความกวาง 5.00 เมตร     
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 850 ตารางเมตร งบประมาณ 
475,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) หมูท่ี 4  ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 40 หนา 
91  รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้   

5. โครงการกอสรางถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมูท่ี 5 ความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร  งบประมาณ 
498,000.-บาท(-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-) หมูท่ี 5 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 41 หนา 
91 รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

6. โครงการกอสรางถนน คสล.สายภูถ้ำเสือ  หมูท่ี 6 ความกวาง 3.00 เมตร   
ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งบประมาณ 
485,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน-) หมูท่ี 6 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 43 หนา 
92 รายละเอียดตามแบบและประมาณการท่ีแนบมาพรอมนี้  
        /รวมท้ังสิ้น.......... 
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รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ เปนเงิน 2,885,000.-บาท (สองลานแปดแสนแปดหม่ืนหา-
พันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดตามแบบและประมาณการ ท้ัง 6 โครงการไดเสนอใหในท่ี
ประชุมไดพิจารณา  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง ขอระเบียบกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  1. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 
เลขานุการสภาฯ  แกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2562 

มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
(4) ใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
(12) การทองเท่ียว 
(13) การผังเมือง 
มาตรา 69 อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลมาตรา 66 มาตรา 67 และ 

มาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอำนาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐในอันท่ีจะดำเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตำบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตำบล
มีความเห็นเก่ียวกับการดำเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ นำความเห็นขององคการบริหารสวนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนิน
กิจการนั้นดวย 
 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล การจัดทำ 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑ
และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน-
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16  /2. ระเบียบ............... 
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  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน   
 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม

จนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61      

ขอ 43 ใหยกเลิกความในขอ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 

“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้.- 

( ๑ ) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือนรอนของประชาชนท้ังนี้  ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกัน
ไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน    

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมไดดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยการใชจายเงินสะสมให
คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว” 

ขอ 44 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

“ขอ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย
และจำเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดำเนินการ โดยมีความจำเปนตองใชจาย
จากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอและไมตอง
ดวยเง่ือนไขการใชจายเงินสะสมหรือทุนสำรองเงินสะสมตามขอ 87 และขอ 89 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมหรือ
ทุนสำรองเงินสะสมไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย”  

นายบัญทึก  ผากิม ขณะนี้องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กมียอดเงินสะสมเทาไหร และไดสงเงินสมทบกองทุน 
ประธานสภา  บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) เม่ือไหร 
 
           /นางรัตนาพร............... 
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นางรัตนาพร นันทะวิชัย        องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 จำนวน 
ผอ.กองคลัง  ท้ังสิ้น 15,475,325.45 บาท  (สิบหาลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันสามรอยยี่สิบหาบาทสี่สิบหา- 

บาทถวน) และไดหักยอดเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 89 ดังนี้ 

   1. ยอดเงินสะสม                    เปนเงิน  15,475,325.45 บาท 
   2. หักคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 3 เดือน (6 เดือน) เปนเงิน    7,920,333.00 บาท 
   3. กันสาธารณภัย 10% ของรายจายประจำป          เปนเงิน    3,150,000.00 บาท 

          เงินสะสมท่ีสามารถใชได            เปนเงิน   4,404,992.45  บาท 
องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดสงเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) หลังหักเงินบำนาญท่ีจายให นางสาวธนษา  ศรีสุข ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เปนเงินจำนวน 170,968.-บาท เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

นายพีระพงษ  นวลศรีใส  จากการตรวจสอบโครงการท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กได 
เลขานุการสภาฯ เสนอท้ัง 6 โครงการ อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และอยูในอำนาจหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562 จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาตามอำนาจหนาท่ีของสภาตอไปครับ 

นายบัญทึก ผากิม  ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดนำเสนอโครงการฯ และทาน
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายแลว ลำดับตอไปขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

โครงการ ตามลำดับครับ 
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายมะขามเฒา หมูท่ี 1 ความกวาง 4.00 เมตร   

ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร งบประมาณ 
498,000.-บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-)  บริเวณ  หมูท่ี 1 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 34  
หนา  90  

นายบัญทึก  ผากิม ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ยืนยันเห็นดวยท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ  โครงการฯ และเปนความตองการของประชาชนจริงหรือไมครับ 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมูท่ี 1 เห็นดวยท่ีเสนอโครงการกอสรางถนน คสล.สายมะขามเฒา หมูท่ี 1 และเปนความตองการของ

ประชาชนจริงครับ 
นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 1 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 498,000.-บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-) เพ่ือ
ดำเนินโครงการกอสรางถนน คสล.สายมะขามเฒา หมูท่ี 1 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำดวยไฟฟานาน้ำพาย -ดอนปากหวย 
แค หมูท่ี 2  ความกวาง  4.00  เมตร ยาว  200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 
453,000.-บาท (-สี่แสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)  บริเวณ หมูท่ี 2 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 30  
หนาท่ี 89        /นายบัญทึก............ 
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นายบัญทึก  ผากิม ผม นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 ยืนยันเห็นดวย 
ประธานสภาฯ ท่ีเสนอโครงการกอสรางถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำดวยไฟฟานาน้ำพาย -ดอนปากหวยแค  

และเปนความตองการของประชาชนจริงครับ    

นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 2 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี 
ประธานสภา ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 453,000.-บาท (-สี่แสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-) เพ่ือ
ดำเนินโครงการกอสรางถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำดวยไฟฟานาน้ำพาย - ดอนปากหวย 
แค หมูท่ี 2 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง      
1 เสียง 

3. โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาเหลาใหญ หมูท่ี 3 ความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 210  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งบประมาณ 
476,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน-) บริเวณ  หมูท่ี 3 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอ
น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 27 
หนา 89  

นายบัญทึก  ผากิม ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ยืนยันเห็นดวยท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ  โครงการฯ และเปนความตองการของประชาชนจริงหรือไมครับ 
นายวิชิต  มังสั้น  ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมูท่ี 3 เห็นดวยท่ีเสนอโครงการกอสรางถนน คสล.สายนาเหลาใหญ หมูท่ี 3 และเปนความตองการ

ของประชาชนจริงครับ  
นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 3 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม    

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 476,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน-) เพ่ือดำเนิน
โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาเหลาใหญ หมูท่ี 3 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบุงผักขาว หมูท่ี 4  ความกวาง 5.00 เมตร     
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 850 ตารางเมตร งบประมาณ 
475,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) หมูท่ี 4  ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 40 หนา 
91   

นายบัญทึก  ผากิม ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ยืนยันเห็นดวยท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ  โครงการฯ และเปนความตองการของประชาชนจริงหรือไมครับ 
นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมูท่ี 4 เห็นดวยท่ีเสนอโครงการกอถนน คสล.สายบุงผักขาว หมูท่ี 4 และเปนความตองการของ

ประชาชนจริงครับ 
นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 4 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม    

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 475,000.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) เพ่ือดำเนิน
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบุงผักขาว หมูท่ี 4 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   /5.โครงการ.............. 
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5. โครงการกอสรางถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมูท่ี 5 ความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร  งบประมาณ 
498,000.-บาท(-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-) หมูท่ี 5 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 41 หนา 
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นายบัญทึก  ผากิม ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 ยืนยันเห็นดวยท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ  โครงการฯ และเปนความตองการของประชาชนจริงหรือไมครับ 
นายสวุัตร  ทุมลา ผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมูท่ี 5 เห็นดวยท่ีเสนอโครงการกอสรางถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมูท่ี 5 และเปนความตองการ

ของประชาชนจริงครับ 
นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 5 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 498,000.-บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน-) เพ่ือ
ดำเนินโครงการกอสรางถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมูท่ี 5 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6. โครงการกอสรางถนน คสล.สายภูถ้ำเสือ  หมูท่ี 6 ความกวาง 3.00 เมตร   
ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งบประมาณ 
485,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน-) หมูท่ี 6 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับท่ี 43 หนา 
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นายบัญทึก  ผากิม ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 ยืนยันเห็นดวยท่ีเสนอ 
ประธานสภาฯ  โครงการฯ และเปนความตองการของประชาชนจริงหรือไมครับ 
นายสุรศักดิ์ ผมปน ผม นายสุรศักดิ์ ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 ผมขอยืนยัน 
ส.อบต. หมูท่ี 6 เห็นดวยท่ีเสนอโครงการกอสรางถนน คสล.สายภูถ้ำเสือ หมูท่ี 6 และเปนความตองการของ

ประชาชนจริงครับ 
นายบัญทึก ผากิม เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  หมูท่ี 6 ทานไดยืนยันแลว ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อนุมัติโครงการหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน 485,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน-) เพ่ือ
ดำเนินโครงการกอสรางถนน คสล.สายภูถ้ำเสือ หมูท่ี 6 ตำบลเดนเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ดวยมติ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายบัญทึก ผากิม ตามมติท่ีประชุมสภาฯ ไดอนุมัติใชจายเงินสะสมท้ัง 6 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น เปนเงิน 
ประธานสภาฯ 2,885,000.-บาท (-สองลานแปดแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน-) จึงขอฝากใหทานนายก

องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดดำเนินการตามระเบียบกฎหมายตอไปครับ 

 6.2 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
           /นายพีระพงษ.......... 
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นายพีระพงษ นวลศรีใส  ดวยในปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕65  องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก    ตั้งจาย 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจายแตไมพอจายสำหรับบางภารกิจ และโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับอำนาจหนาท่ี

ในการจัดระบบการบริการสาธารณ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ฉะนั้น
เพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็ว  และใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน  เห็นควรโอนงบประมาณรายจายท่ัวไป  เพ่ือตั้งจายรายการใหมใน
งบประมาณรายจายแตไมพอจายตามวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕63 หมวด ๔ ขอ  ๒๖  การโอนงบประมาณรายจายตาง ๆ  ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
ผูบริหารทองถ่ิน และ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้.- 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบ ลงทุน หมวด คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

1. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  30,000.-บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบล

เดนเหล็ก (ตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) จากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) หนา 60 ลำดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เนื่องจาก  หลังคาโพลีคารบอเนต เชื่อมตอระหวางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตำบลเดนเหล็ก หลังใหม ชำรุดเสียหาย ทำใหอาจเกิดอันตรายกับเด็กในศูนยฯ ได เพ่ือเปน
การปองกันอุบัติเหตุท่ีไมคาดฝน จึงจำเปนตองปรับปรุงหลังคาใหมและไมไดตั้งงบประมาณไว 
จึงขอโอนมาตั้งรายการใหม 

จึงโอนลดจาก ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนา  วัฒธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน งบ เงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ โครงการจัดงานพญาปาด 
เทศกาลหอม - กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด งบประมาณกอนโอน 30,000.- บาท       
โอนลด 30,000.-บาท คงเหลือ 0.- บาท 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ ดวยมติเสียง  
5  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 

ปดประชุม เวลา  ๑2.30 น.  
       
      ลงชื่อ   พีระพงษ  นวลศรีใส      ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  
           /ลงชื่อ................. 
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      ลงชื่อ    บัญทึก   ผากิม ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบัญทึก   ผากิม    ) 
                         ประธานสภาฯ 
         
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  
(ลงชื่อ)    อำภร  ทวกออน 
                   (นายอำภร  ทวกออน) 
                      คณะกรรมการฯ   
 
(ลงชื่อ)    สายฟา  ฟองดา    
                  (นายสายฟา  ฟองดา) 
                      คณะกรรมการฯ 
 
(ลงชื่อ)             สุรศักดิ์  ผมปน    
                   (นายสุรศักดิ์  ผมปน) 
                     คณะกรรมการฯ 
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