- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 20 พฤษภำคม 2565
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายมงคล เรืองฤทธิ์
๒
นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง
๓
นางทิม เรือนอินทร์
๔
นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ 3

ลำยมือชื่อ
หมำยเหตุ
มงคล เรืองฤทธิ์
จีระศักดิ์ อินมูลติ่ง
ทิม เรือนอินทร์
ชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ
สมหมาย ภู่ศิริ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายเกษม พรมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ 4 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากบุคคลในครอบครัว ที่ป่วยเป็นโรค
โควิด 19
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
2
นายบุญเกิด ฟันอ้น
3
นางกนกวรรณ อินมูลติ่ง
3
นายประชัน ทะปัญญา
4
นางสาวนิธินาถ ศรีประเสริฐ
5
นางโสฬส ลาบรรเทา
6
นายเรวัต ตะวังทัน
7
นางนันทิกานต์ เครือประดิษฐ์

ตำแหน่ง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
หัวหน้าส้านักปลัด
ผู้อ้านวยการกองคลัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลำยมือชื่อ
หมำยเหตุ
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
บุญเกิด ฟันอ้น
กนกวรรณ อินมูลติ่ง
ประชัน ทะปัญญา
นิธินาถ ศรีประเสริฐ
โสฬส ลาบรรเทา
เรวัต ตะวังทัน
นันทิกานต์ เครือประดิษฐ์

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐0 น.
น.ส.นิธินาถ ศรีประเสริฐ ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม
เลขานุการสภาฯชั่วคราว
น.ส.นิธินาถ ศรีประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีสมาชิกสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯชั่ว คราว บริ หารส่ว นต้าบลถ้าฉลอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ วและได้ ถึงก้าหนดเวลานัด
ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั งที่ 1
ประจ้าปี พ.ศ.2565 แล้ว ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท้าหน้าที่
ด้าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) ขอเชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
“ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2565
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕64 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีก้าหนดระยะเวลา 1๕ วัน จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติที่
เคารพ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2565 มีว าระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว
ในโอกาสนีกระผมขอเปิด การประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายเกษม พรมฤทธิ์ ได้ขอลาในการประชุมสภาในวันนี เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
จากบุคคลในครอบครัว ที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้ าบลถ้า ฉลอง สมัย วิ ส ามั ญ
สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขถ้อยค้าหรือข้อความใดๆใน
รายงานการประชุมดังกล่าว ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

๓
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองแทนต้าแหน่งที่ว่าง
เนื่องจากนายธราธร ใจกล้า ปลัด อบต.ถ้าฉลองและเลขานุการสภา อบต.ถ้าฉลอง
ได้โอนย้ายไปด้ารงต้าแหน่งปลัด อบต.ข่อยสูง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตังแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จึงจ้าเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาฯ แทนต้าแหน่งที่ว่าง
ขอเชิญนางสาวนิธินาถ ศรีประเสริฐ หัวหน้าส้านักปลัด รักษาราชการแทนปลั ด
องค์การบริห ารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราวชีแจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
น.ส.นิธินาถ ศรีประเสริฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เลขานุการสภาฯชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 15 (2) ก้าหนดว่า “กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นทีมีคราวแรกนับแต่วันที่
ต้าแหน่งว่างลง
ข้ อ 13 “วิ ธี เ ลื อ กเลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น ให้ น้ า ความใน ข้ อ 8 มาใช้ บั ง คั บ โดย
อนุโลม”
ข้อ 8 ก้าหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ ง ที่ ต นเห็ น ว่ า สมควรเป็ น ผู้ ด้ า รงต้ า แหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครังเดียว ชื่อที่ เสนอไม่จ้ากัด
จ้านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนัน โดยใช้วิธีเดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น้าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
วิ ธี ก ารจั บ สลากตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ด้ า เนิ น การให้ ผู้ ไ ด้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท้า
บั ต รสลากชนิ ด สี แ ละขนาดอย่ า งเดี ย วกัน ตามจ้ า นวนเท่ า กั บ จ้ า นวนคน ผู้ ไ ด้ รั บ

๔
คะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ”
เพียงบัตรเดียวนอกนันเขียนข้อความว่า”ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ 14 ก้าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเพียง
ต้าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นันได้รับเลือก”
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ ส มควรได้รับการแต่งตังให้ ด้ารงต้า แหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ”
นายจีระศักดิ์ อินมูลติ่ง ดิฉันขอเสนอชื่อ นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางทิม เรือนอินทร์
ดิฉันขอรับรองนายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ผมขอรับรองนายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯ
มีส มาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ส มควรได้รับการแต่งตังเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองอีกหรือไม่ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ
ประธานสภาฯ
นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม
ประธานสภาฯ
เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองเพียงหนึ่งคนถือว่านายชัยะวัฒ น์ โรจน์กิจเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 2
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครังที่ 3 พ.ศ.2565
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 ก้าหนดว่า ”
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ้านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537
2. พระราชบั ญญัติส ภาต้าบลและองค์การบริห ารส่ ว นต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (1) ก้าหนว่า “สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ประธานสภาฯ
รายละเอีย ดโครงการพัฒ นาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่จะขอ
ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง มีรายละเอียดดังนี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕
โครงกำรที่ 1
ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบบสูบน้าและส่ งจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวางท่ อ ระบบประปาระยะทางรวม 770 เมตร
งบประมาณ 9,600 บาท
ข้อความใหม่
โครงการวางท่อระบบท่อสูบ -ส่งจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบบท่อสูบ -ส่งจ่ายน้าประปา ระยะทางรวม 770 เมตร
งบประมาณ 153,000 บาท
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
โครงกำรที่ 2
ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบบส่งจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวางท่ อ ระบบประปาระยะทางรวม 880 เมตร งบประมาณ
17,500 บาท
ข้อความใหม่
โครงการวางท่อระบบจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
วางท่อระบบจ่ายน้าประปา ระยะทางรวม 992 เมตร งบประมาณ 216,000 บาท
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ป ระชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 12.00 น. แล้ว ผมจะพักการประชุมช่วงเช้านีไว้ก่อนนะ
ครับ เราจะมาประชุมต่อในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ครับ
พักประชุมเวลา 12.05 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานฯ บัดนีสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วและถึงก้าหนดนัด
ประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ประธานสภาฯ
5.3 ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่า ไม้ของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติจ้ากัด (มหาชน)
ประธานสภา ฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงรายละเอียดครับ
เลขานุการสภาฯ
ด้ ว ยจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ว่ า บริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จ้ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ดู แ ลการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจ้ากัด ภายใต้การก้ากับ ดูแล
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด
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ประธานสภาฯ

(มหาชน) ได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพืนที่ป่าไม้ตังอยู่โดยไม่มีหลักฐานการ
อนุญาตประกอบกับตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต
ให้พิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด้าเนินการขอ
เข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่ง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) ได้ด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เรี ย บร้ อยแล้ ว แต่ เนื่อ งจากการขออนุญ าตเข้าท้ าประโยชน์ใ นพืนที่ป่า ไม้ ต้องมี
หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด
(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นน้าเรื่องเข้าสภา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จ้ า กั ด (มหาชน) ได้
ด้าเนินการเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่า เพื่อน้าหลักฐานมาประกอบในการยื่นค้าขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็น สมควรให้ความเห็ นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ป่า ไม้ของ
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจ้ากัด (มหาชน) โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณฑ์ โ ฆษณาและ
เผยแพร่ จ้านวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,990.- บาท ดังนี
1. จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
มีคุณลักษณะดังนี
1. ความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
2. หน้าจอทัชสกรีน LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิว พร้อมเลนส์
3. รองรับการบันทึกภาพและวีดีโอคุณภาพระดับ 4K USD
4. รองรับการบันทึกไฟล์ภาพ Jpeg , RAW
5. รองรับการบันทึกไฟล์วีดีโอ AVCHD , MP4
6. มีระบบออโต้โฟกัส
7. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
8. มีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
การขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณดั ง กล่ า วเป็ น การขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในงบลงทุน ไปตังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จึงเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
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ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
ไปตังจ่ายเพื่อจัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่ง งบประมาณ 12,990.- บาท โดยขออนุมัติ
โอนเงิ น จากแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่ง เป็นเงิน 10,000.- บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน 2,990- บาท โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.5 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ้านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 369,000.บาท ดังนี
1. โครงการวางท่อระบบท่อสูบ – ส่งจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 1 โดยวางท่อ
ระบบท่อสู บ -ส่ งจ่ายน้าประปาระยะทางรวม 770 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
ต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 153,000.- บาท
2 โครงการวางท่อระบบจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า โดยวางท่อระบบ
จ่ายน้าประปาระยะทางรวม 992 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า ต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 216,000.- บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕48 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 ก้าหนดว่า ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท้าเพื่อบ้าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทังนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายก้าหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึน
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด้าเนินการ ก่อหนีผูกพันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด้าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนันเป็นอันพับไป
ทังนี ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค้า นึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

๘
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
นางทิม เรือนอินทร์
ส.อบต. หมู่ 2
นายเรวัต ตะวังทัน
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ

1. เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น้าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จ้านวน 22,722,720.17 บาท
2. หักเงินส้ารองตามระเบียบฯ
จ้านวน 5,087,622.32.- บาท
3. บวกรับเงินคืนรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
จ้านวน
2,150.00 บาท
4. เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้
จ้านวน 17,637,247.85 บาท
และองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้น้าส่งเงิ นสมทบกองทุนฯตามข้อ
89 (2) เรียบร้อยแล้วครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินงานตามโครงการวางท่อระบบท่อ
สูบ- ส่งจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมาณ 153,000.- บาท โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่ม เติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินงานตามโครงการวางท่อระบบจ่าย
น้ า ประปา หมู่ ที่ 3 บ้ า นวั ง ถ้ า ต้ า บลถ้ า ฉลอง อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
งบประมาณ 216,000.- บาท โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
เรื่องอื่น ๆ
ในวาระนีหากท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณและจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและด้าเนินการตามภารกิจของ อบต.ถ้าฉลองครับ
ขอให้ อบต. ด้าเนินการท้าท่อข้ามถนนบริเวณหน้าบ้าน เนื่องจากฝนตกหนักท้าให้
ท่อระบายน้าไม่ทัน
สาเหตุที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากมีการถมดินท้าให้ท่อระบายน้าไม่ทัน และจะด้าเนินการ
ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
รางระบายน้ าได้บรรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ ว ครับ แต่เนื่องต้ น จะ
ประสานงานกับกรมทางหลวงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครังที่
๑ ประจ้ าปี พ.ศ.2565 ในวันนีได้ด้าเนินการมาถึง เวลาอันสมควรแล้ ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการ
ประชุม ขอบคุณครับ

๙
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)....ชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......มงคล เรืองฤทธิ์...........ผู้รบั รองรายงานการประชุม
(นายมงคล เรืองฤทธิ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

