- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๓
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
ชนิภรณ์ เหลี่ยมมา
มานพ เพชรศรีโชติ
ภูมิ ต๊ะพรมมิน
มานัส ตายศ
ภุมรินทร์ จันทะคุณ
บุญเกิด ฟันอ้น
อ้านวย ทาระสุข
ล้าพวน หลวงเรื่อง
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นางชนิภรณ์ เหลี่ยมมา
2
นายมานพ เพชรศรีโชติ
3
นายภูมิ ต๊ะพรมมิน
4
นายมานัส ตายศ
5
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
6
นายบุญเกิด ฟันอ้น
7
นายอ้านวย ทาระสุข
8
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
9
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
10 นายธราธร ใจกล้า

ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ประธานประชาคม หมู่ 4
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563 แล้วและสมาชิกสภาฯ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด้าเนินการจุดเทียน ธูป
บู ช าพระรั ตนตรัยและขอเชิญประธานสภาฯขึนท้าหน้าที่ ด้าเนินการประชุ มตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้ว กลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต้ าบล ท่านรองนายกองค์ การบริห ารส่ ว นต้าบล
ถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติที่เคารพ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 มีวาระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิ ด ประชุ ม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมในครังนียังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเลขานุการสภาฯ
ยังมิได้เสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ ข้อ 34 ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกสระเก็บน้า หมู่ 3 บ้านวังถ้า ต้าบล
ถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ้านวน 2 ลูก ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า
6,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 430,000.- บาท
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้ชีแจงเหตุผลความจ้าเป็นที่เสนอ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครับ

ประธานสภาฯ

๓
นายก อบต.ถ้าฉลอง

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ เหตุผลที่กระผมเสนอญัตติ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อขุดลอกสระน้าดังกล่าว เนื่องจากน้าในสระทัง 2 ลูกแห้ง
จึ ง เป็ น โอกาสที่จ ะท้า การขุด ลอกตะกอนที่ ทับ ถมประมาณ 80 เซนติ เมตรออก
เพื่อเพิ่มพืนที่เก็บ น้าในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับ เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕48 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 ก้าหนดว่า ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
๑) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท้าเพื่อบ้าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือตามที่กฎหมายก้าหนด
๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด้าเนิ น การก่อหนีผู ก พัน ให้ เ สร็ จสิ นภายในระยะเวลาไม่เ กิน หนึ่ง ปีถัด ไป หากไม่
ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนันเป็นอันพับไป
ทังนีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ้าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค้านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรในระยะยาว”
สถานะการคลัง (เงินสะสม) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
1. เงินสะสม
จ้านวน 20,010,999.75 บาท
2. หักเงินส้ารองจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 เดือน
(กันไว้ 7 เดือน)
จ้านวน 3,660,825.- บาท
3. หักไว้ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 (ประมาณ
การรายรับไว้ 21,980,000 บาท)
จ้านวน 2,198,000 บาท
4. เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้
จ้านวน 14,152,174.75 บาท
และองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้น้าส่งเงินสมทบกองทุนฯตามข้อ
89 (2) เรียบร้อยแล้วครับ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาที่แนบกับวาระการประชุมนะครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินงานตามโครงการขุดลอกสระเก็บน้า
หมู่ 3 จ้านวนเงิน 430,000.- บาท โปรดยกมือขึนครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น สะสม จ้ า นวน 6 เสี ย ง งดออกเสี ย ง 1 เสี ย ง
(ประธาน)

๔
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.ถ้าฉลอง

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

5.2 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิ ง แบบ
เอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
บรรจุ น้ า ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 12,000 ลิ ต ร ลิ ต ร จ้ า นวน 1 คั น จ้ า นวนเงิ น
5,000,000.- บาท
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ชีแจงเหตุผลความจ้าเป็นใน
การเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจัดซือรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรจุน้าได้ไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตรครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เหตุผลความจ้าเป็นต้อ งขอ
อนุมัติจ่ายเงินสะสม เนื่องจากแหล่งน้าที่ใช้ผลิตน้าประปาในพืนที่ มีปริมาณน้าไม่
เพีย งพอผลิ ตน้าประปา ส่งผลให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รถบรรทุกน้าที่
องค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบลถ้ าฉลองใช้อยู่ มีความจุ 5,000 ลิ ตร บรรทุกน้ าได้ไ ม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากต้องใช้ระงับไฟป่ าด้วย หน่วยงาน
อื่น ๆ ก็มีปัญหาภัยแล้ งในพืนที่ของตนเอง ท้าให้ ไม่ส ามารถมาช่ว ยเหลือองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้ จึงจ้าเป็นต้องเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซือ
รถบรรทุกน้าฯ ขนาดความจุมีน้อยกว่า 12,000 ลิตร เพื่อใช้ในการสนับสนุนน้า
อุปโภค – บริโภค และสนับสนุนการระงับสาธารณภัยต่างๆ ในพืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลองและภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕48 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 ก้าหนดว่า ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
๑) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท้าเพื่อบ้าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือตามที่กฎหมายก้าหนด
๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด้าเนิ น การก่อหนีผู ก พัน ให้ เ สร็ จสิ นภายในระยะเวลาไม่เ กิน หนึ่ง ปีถัด ไป หากไม่
ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนันเป็นอันพับไป
ทังนีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ้าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค้านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรในระยะยาว”

๕
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิก
สภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามโครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า บรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จ้านวนเงิน 5,000,000.- บาท
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครังที่ 3 พ.ศ.2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ก้าหนดว่า
“เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการตามขันตอนดังนี
(1) คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดท้ าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นจั ดท้ าร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เพิ่มเติมส้าหรับองค์การบริห ารส่วนต้า บล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ด้วย
มีส มาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ แผนงานและ
โครงการที่เพิ่มเติมตามเอกสารที่แจกให้ ทุกท่านได้พิจารณาล่ ว งหน้าแล้ ว หากมี
สมาชิกสภาฯท่านได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ
ถ้า ไม่ มีท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติม ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม นะครั บ ผมขอมติ ที่
ประชุมนะครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครังที่ 3
พ.ศ.2563 โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดังนี
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 1 รายการ
1) ค่ า จั ด ซื อปั๊ ม น้ า อั ต โนมั ติ ขนาด 1 นิ ว จ้ า นวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น
5,500.- บาท
โดยขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานกองช่ า ง แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน 5,5๐๐.บาท

๖
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ชีแจงเหตุผลความจ้าเป็นที่
เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ครับ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ผมขอชีแจงเหตุผ ลความ
จ้าเป็นที่ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซือปัม๊ น้าอัตโนมัติ ขนาด 1 นิว จ้านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500.- บาท เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท้าให้น้าประปาที่ใช้ที่
ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้าไม่พอใช้
บางวัน น้ าประปาไม่ไหลส่ งผลกระทบต่อการท้างานและการเลี ยงดูเด็กของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผมจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจัดซือปั๊มน้าอัตโนมัติ เพื่อติดตังกับ
ถังเก็บน้าขนาดความจุ 5,000 ลิตร ส้าหรับใช้เฉพาะที่ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้าครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
อ้านาจอนุมัติเป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้ อ ๒๗ “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ครั บ ผมขอมติที่ ประชุ มครับ หากสมาชิก สภาฯท่า นใดเห็ นสมควรอนุ มัติ ให้ โ อน
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 11.55 น. แล้ว ผมก็จะขอพักการประชุมช่วงเช้านีไว้ก่อน
นะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายเริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ
พักกลางวันเวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรี ย นท่า นประธานสภาฯ บั ดนี สมาชิก สภาฯ ได้ ม าครบองค์ ประชุม แล้ ว และถึ ง
ก้าหนดนัดประชุมสภาฯในช่วงบ่ายแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯด้าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
เข้าสู่ระเบียบสารการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

เรื่องอื่น ๆ
ในวาระนีหากท่านท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
1. ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนครับ
2. เมื่อวานนี ผมได้ร่วมประชาคมกับนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าพี อ้าเภอ
ทองแสนขันและเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับโครงการสูบน้าจาก
แม่น้าน่านและพักที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ เพื่อสูบน้าต่อส่งไปต้าบลน้าพี ระยะเวลา
ด้าเนินงานตามโครงการ 5 ปี งบประมาณ 600 ล้านบาท ปี 2563 นี ได้รับจัดสรร
งบประมาณประมาณ 140 ล้านบาท จะด้าเนินการขุดลอกขยายสระหมู่ 1 ก่อสร้าง
อาคารส่งน้าที่สระน้าหมู่ 1 และวางท่อมายังหมู่ 2 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ขุดฝังลึก 5 เมตร ครับ

๗
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ถ้าฉลอง
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
ส.อบต. หมู่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด – 19 (ไวรัสโคโรน่า) “กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ” ก่อนกินอาหารให้ล้างมือทุกครังค่ะ
1. แจ้งเรื่องน้าประปาจุดบ้านนายอาจ แก่นทองอิน น้าไม่เพียงพอใช้
2. ผมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ที่แจ้งเหตุท่อประปาแตกท้าให้ไม่เกิดการ
สูญเสียน้าครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง 1. ขอสอบถามการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภค – บริโภคบริเวณจุดบ้านนายสงบ ปานอิน
ส.อบต. หมู่ 4
หมู่ที่ 4 ด้าเนินการถึงขันตอนไหนแล้ว
นายก อบต.ถ้าฉลอง
1. การแก้ไขน้าอุปโภคบริโภคจุดบ้านนายสงบ ปานอิน หมู่ 4 ผมได้ด้าเนินการ
ติดตังถัง 5,000 ลิตร จ้านวน 2 ถัง แล้ว ขณะนีอยู่ระหว่างสั่งท่อ PVC มาต่อเข้า
ระบบประปาครับ
2. กรณี หมู่ 1 จุดประปาบ้านนายอาจ แก่นทองอิน ผมส้ารวจแล้วการใช้น้าอุปโภค
บริโภค 5,000 ลิตร ใช้ 9 หลังคาเรือนน่าจะเพียงพอครับ
3. รถทหารมาช่วยวิ่งได้วันละ 6 เที่ยวต่อวัน ปัญหาคือมีรถมารอคิวเติมน้าหลายคัน
ท้าให้ต้องจอดรอเติมน้านานครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่
2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี ได้ด้าเนินการมาถึง
เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรอง
นายกองค์ การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้า ฉลอง ผู้ เ ข้าร่ ว มประชุม และท่านสมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือให้การประชุม
สภาฯ ในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณ
ครับ
ปิดประชุมเวลา 15.40 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

