- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 27 กันยำยน 2564
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๓
นางวีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๖
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

๑
๒
๔
๔

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

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
บุญเกิด ฟันอ้น
ล้าพวน หลวงเรื่อง
ประชัน ทะปัญญา

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายธราธร ใจกล้า
2
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
3
นายบุญเกิด ฟันอ้น
4
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
5
นายประชัน ทะปัญญา

ตำแหน่ง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.35 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดเวลานัด
ประชุม สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้า บลถ้าฉลอง สมั ยวิ ส ามัญ สมั ยที่ 3 ครังที่ 1
ประจ้าปี พ.ศ.2564 แล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้มา
ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ขอเชิ ญ ท่า นจุ ดเที ย น ธู ป บู ช าพระรั ตนตรั ย และท้า หน้ า ที่
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕64 ตังแต่วันที่
15 กันยายน 2564 มีก้าหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570) , พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 และเรื่องอื่น ๆ
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 นายอ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี 2564 ตังแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีก้าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติที่เคารพ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564 มีวาระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิด การประชุมและเข้าสู่ร ะเบียบวาระการประชุม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด้าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33
และในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครังที่ 5/2564 เมื่อวันที่

ประธานสภาฯ

๓

มติที่ประชุม

22 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบไม่แก้ไขข้อความหรือถ้อยค้าใดๆ ใน
รายงานการประชุมดังกล่าว ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติรับรอง จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญั ตติ ข อความเห็ นชอบร่ า งแผนพัฒ นาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ าฉลอง
(พ.ศ.2566 – 2570)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องครับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17
- พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (1) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีอ้านาจ
หน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุกท่านคงได้ตรวจสอบรายละเอียดแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ครั บ ถ้ า ไม่ มี ผ มจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ หากท่ า นใด
เห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่มเติมครังที่ 7 พ.ศ.2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 82
- - พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (1) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มี
อ้านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๔
ประธานสภาฯ

ทุกท่านครับขณะนีก็เวลา 12.00 น. แล้วผมจะขอพักการประชุมช่วงเช้านีไว้ก่อน
นะครับ เราจะมาประชุมต่อในช่วงบ่ายนะครับ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ ผม
ขอพักการประชุมครับ
พักประชุมเวลา 12.05 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุมสภาฯช่วงบ่ายแล้วและสมาชิก
สภาฯ ได้ ม าครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า นท้ า หน้ า ที่ ด้ า เนิ น การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
5.3 ญัตติขออนุมัติ กัน เงินงบประมาณรายจ่ายทั่ว ไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ้านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 86,000.- บาท
1. โครงการจัดซือถังกรองน้า (ถังเหล็ก) ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร
จ้านวน 1 ถัง เป็นเงิน 40,000 บาท
2. จัดซือโคมไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ จ้านวน 10 อันๆละ 4,600.- บาท
รวมเป็นเงิน 46,000.- บาท
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 59 วรรคแรก ในกรฯรที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนีผู กพัน แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่า ยเงินนันต่อไปอีกให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ประธานสภาฯ
มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะ
ขอมติที่ประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ทุก ท่า นครั บ เราใช้เ วลามานานพอสมควรแล้ ว นะครับ ผมจะขอปิด การประชุ ม
นะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้า ฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ครั งที่ ๑ ประจ้ าปี พ.ศ.2564 ในวั นนี ได้ ด้า เนิ นการมาถึงเวลาอั นสมควรแล้ ว
กระผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบล ท่ านรองนายกองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง ท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง
ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี
กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

๕
ปิดประชุมเวลา ๑4.00 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมหมาย ภู่ศิริ)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาววีณา ศรีดารา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 1
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางทิม เรือนอินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางพนาวัล คุ้มบ้าน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 4

