๑

สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่ อน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่ อน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
๑
นายกงทอง
๒
นายชัยพร
๓
นายเทิดศักดิ์
๔
นายคมสัน
๕
นางนิรมล
๖
นายบุญเรือน
๗
นางเจษฎาวัลย์
8
นายบุญมี
9
นายจงรักษ์
10 นายแสงอาทิตย์
11 นายสารอง
๑2 นายนิยม
๑3 นายมังกร
๑4 นายภานุวัชร
๑5 นายสุดใจ
๑6 นายบุญถม
๑7 นายทองปน
๑8 นายวัชรินทร์
19 นางนิระดาพร
20 นางกรองใจ
21 นายพิสิทธิ์
22 นายพิเชษฐ์
23 นางแดง
24 นายพวน
25 นายประยูร
26 นายสนั่น
๒7 นายไกรสิทธิ

สกุล
นาเหล็ก
ศรีลาชม
คนมีสัตย์
รู้สงกาย
สามล
สีนุ
แก้วสมบัติ
หมู่มูลตุ่น
หล้าปุย
น้อยหา
ผางแพ่ง
เนตรซิว
ชูเชิด
บุญเทพ
ประกายศรี
ซื่อตรง
คันทะพรม
สีดาโคตร
โสชาลี
เชื้อบุญมา
พันชาติ
ปานด้วง
ศรทศพล
ชัยฉลาด
ศรีโพนเพ็ก
กาเตื่อย
จาปามี

หมู่ที่
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
4
๕
5
๖
๖
๗
๘
๙
๙
๑๐
10
11
๑๑
๑๒
12
13
13
๑๔
14

ตาแหน่ง
ประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
กงทอง นาเหล็ก
ชัยพร ศรีลาชม
เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
คมสัน รู้สงกาย
นิรมล สามล
บุญเรือน สีนุ
เจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
บุญมี หมู่มูลตุ่น
จงรักษ์ หล้าปุย
แสงอาทิตย์ น้อยหา
สารอง ผางแพ่ง
นิยม เนตรซิว
มังกร ชูเชิด
ภานุวัชร บุญเทพ
สุดใจ ประกายศรี
บุญถม ซื่อตรง
ทองปน คันทะพรม
วัชรินทร์ สีดาโคตร
นิระดาพร โสชาลี
กรองใจ เชื้อบุญมา
พิสิทธิ์ พันชาติ
พิเชษฐ์ ปานด้วง
แดง ศรทศพล
พวน ชัยฉลาด
ประยูร ศรีโพนเพ็ก
สนั่น กาเตื่อย
ไกรสิทธิ จาปามี

๒

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
๑1
12
๑3
๑4
๑5
๑6
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ
สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายธนวรรธน์
สังข์ทอง
นายก อบต.
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
นายปิ่น
ขันธิรัตน์
รองนายกอบต.
ปิ่น ขันธิรัตน์
นายประสิทธิ์
บุญสิทธิ์
รองนายกอบต.
ประหยัด เจริญสุข
นายสมพร
วื้นซีแซง
เลขานุการนายก อบต.
สมพร วื้นซีแซง
นายสมบูรณ์
พันอ้น
ที่ปรึกษานายก อบต.
สมบูรณ์ พันอ้น
นางวรางค์สิริ
ศศิวรินทร์กุล
รองปลัด อบต.สวนหม่อน
วรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
นายเฉลิม
โคตรทา
ผู้อานวยการกองช่าง
เฉลิม โคตรทา
นางรัตน
พิมาลัย
หัวหน้าสานักปลัด
รัตนพิมาลัย
นายทรงเดช
เชาชื่น
นักทรัพยากรบุคคล
ทรงเดช เชาชื่น
นางพิมลรัตน์
ยศราวาส
ผู้อานวยการกองคลัง
พิมลรัตน์ ยศราวาส
น.ส.มานิดา
คาภู
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
มานิดา คาภู
น.ส.อุมาภรณ์
นาเหล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุมาภรณ์ นาเหล็ก
นายสมพร
พิมมะสอน
ผู้ใหญ่บ้าน
สมพร พิมมะสอน
นายพรเทพ
กองค้า
ผอ.รพสต.บ้านกอก
พรเทพ กองค้า
นายบัญญัติ
หมู่สุพิน
ผู้ใหญ่บ้าน
บัญญัติ หมู่สุพิน
นายประสงค์
สุดวิเศษ
ประธานอสม.
ประสงค์ สุดวิเศษ
นายทักสิน
หินวิเศษ
นิติกร
ทักสิน หินวิเศษ
น.ส.อมรรัตน์
บุญมาธรรม
นักพัฒนาชุมชน
อมรรัตน์ บุญมาธรรม
นางสาววันวิสา
เจริญสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
วันวิสา เจริญสุข
น.ส.ฐานิตา
คนมีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ฐานิตา คนมีสัตย์
นายสุขสันต์
ภาวะรัตน์
จพง.ป้องกันฯ
สุขสันต์ ภาวะรัตน์
นายยุพราช
พระนาศรี
จพง.ป้องกันฯ
ยุพราช พระนาศรี
นางสาวบุณยานุช
ดินจันทร์
ผช.จนท.ธุรการ
บุณยานุช ดินจันทร์
นายวิลาศ
ชาลีกัน
พนักงานขับรถยนต์
วิลาศ ชาลีกัน
นางสาวพรลภัส
ผงสา
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
พรลภัส ผงสา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายไกรสิทธิ จาปามี วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
ปลัดอบต.
2563 และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุ มไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุ ม ซึ่ ง บั ด นี้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวน
หม่อน เข้าประชุม จานวน 26 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา กล่ า ว
เปิดการประชุม
นายกงทอง นาเหล็ก สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลสวนหม่ อ นที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มทุ ก ท่ า น
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่ อ น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2/256 3
เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง 2 ญัตติและเมื่อสมาชิกสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ นครบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๑
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาอบต.

นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

องค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่ อ น สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 2/2563
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2563
ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2563
1.2 แนะนาคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
1.นายประสิทธ์ บุญสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
2.นายสมพร วื้นซีแซง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
3.นายสมบูรณ์ พันอ้น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามสาเนารายงานการประชุม สมัยสามัญประจาปี ส มั ย แรกของปี พ.ศ.2563 เมื่ อ วั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ส่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ทุ ก ท่ า นได้ อ่ า นและพิ จ ารณาล่ ว งหน้ า ไปแล้ ว นั้ น ขอให้ ท่ า น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนได้ตรวจสอบรายงานการประชุ มและมี ส มาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ ไขรายงานการประชุ มหรื อ ไม่ ซึ่ ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๓๗ ข้ อ ๓๓ วรรค
สอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยคาใดในรายงานการประชุมสภาให้กระทาโดยมติ ข องที่ ป ระชุ มสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนท่านใด เห็ น ว่ า ข้ อ ความใดที่ ยั ง
ไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเชิ ญ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มสภาฯ เพื่ อ ขอมติ ที่ ป ระชุ มแก้ ไ ข
เพิ่มเติมต่อไปเพราะเป็นอานาจของมติสภาแห่ งนี้เป็นผู้แก้ ไขเพิ่ มเติม
มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ ย นแปลงรายงาน
การประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข
ในเมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผม
จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคั บการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุม โดยหากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น
ว่ารับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือขึ้น
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จานวน ๒6 คน และที่ประชุมสภาฯมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี
พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม
จานวน
25
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
3.1ญัตติการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี ง บประมาณ
2563 ครั้งที่ 1
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 )

๔

นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ได้รับญัตติเพื่อเสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 1 จึงขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พร้อมกับรายละเอียดของรายการที่มีความประสงค์
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นายไกรสิทธิ จาปามี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รองปลัด อบต.
แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

บริหาร
งาน
ทั่วไป

บริหาร
งาน
คลัง

ลงทุน

ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอม
พิวเตอร์

โครงการ/
รายการ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา
จานวน 1
เครื่อง

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

8,900 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ตั้งไว้ 8,900.บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
-มีความจา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(AutoDocment Feed)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามรถใช้กับ A4 Letter Legal
และCustom
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ า
ปี ประจาปี พ.ศ.2561-2565 หน้า
133 โครงการลาดับที่ 2

ข้อความใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลังงบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ตั้งไว้ 8,900.-บาท จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อย
กว่า 1200x1200dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
-มีความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
-สามรถใช้กับ A4 Letter Legal และ
Custom
คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

๕

แผนงาน

งาน

งบ

บริหารงา
นทั่วไป

บริหาร
งาน
คลัง

งบ
ลงทุน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

ครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สานักงาน

ตู้เอกสาร
เหล็ก
ชนิด 2 บาน

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

7,900 ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ชนิด
2 บาน ตั้งไว้ 7,900.-บาท
จานวน 2 หลัง ใช้ในการเก็บ
เอกสารของทางราชการ
จานวน 2 หลังคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อความใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภท ครุภัณฑ์
สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ชนิด
2 บาน ตั้งไว้ 7,900.-บาท จานวน 1
หลัง ใช้ในการเก็บเอกสารของทาง
ราชการ จานวน 1 หลังคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายเฉลิม โคตรทาขอชี้แจงรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในส่วนครุภั ณฑ์คอมพิว เตอร์ก องช่าง
ผอ.กองช่าง
แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน

งาน

งบ

บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะ
และ
ชุมชน

งบ
ลงทุน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

ครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์
Multifuncti
on แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
จานวน 1
เครื่อง

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

8,000 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) จานวน 1
เครื่อง จานวน 8,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (inkjet)
จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer
Copier Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
(inkjet)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดา
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้อง
ใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 25612565 หน้า 113 โครงการ
ลาดับที่ 2

ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง จานวน
8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank
Printer)
จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer
Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ
A4ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาสี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

๖

แผนงาน

งาน

งบ

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้ง สี และ
ขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูง สุดไม่น้อยกว่า 99
สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100Base-T หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้ สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b,g,n)ได้
มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, และ
Custom
คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปี พ.ศ.
2561- 2565 หน้า 113 โครงการลาดับที่
2

แผนงาน

งาน

งบ

อุตสาหก
รรมและ
การโยธา

ก่อสร้าง
โครงสร้า
งพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

ครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านโนน
เขวาหมู่ที่ 6
เชื่อมบ้านป่าผุ
หมู่ที่ 4

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้าน
โนนเขวาหมู่
ที่ 6 เชื่อม
บ้านป่าผุหมู่
ที่ 4

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

370,000 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนเขวาหมู่ที่ 6 เชื่อม
บ้านป่าผุหมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเข
วาหมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าผุหมู่ที่
4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 615 เมตร หนา
0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่อบต.สวน
หม่อนกาหนด

ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนนเขวาหมู่ที่
6 เชื่อมบ้านป่าผุหมู่ที่ 4
งบประมาณตั้งไว้ 370,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเข
วาหมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าผุหมู่ที่
4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 165เมตร หนา
0.15 เมตร

๗

แผนงาน

งาน

งบ

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

งบประ
มาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า
75โครงการลาดับที่ 16

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่อบต.สวน
หม่อนกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า
75 โครงการลาดับที่ 16

นางรัตนพิมาลัยขอชี้แจงรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในส่วนครุภั ณฑ์สานักงานสานักปลัด
หน.สานักปลัด
แผนงา
น
บริหาร
งาน
ทั่วไป

งาน

งบ

บริหารงา
นทั่วไป

ลงทุน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เก้าอี้ประชุม
แบบหนัง

50,000

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
แบบหนังตั้งไว้
50,000.-บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี ประจาปี
พ.ศ.2561-2565 หน้า
135 โครงการลาดับที่
23

ข้อความใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภท ครุภัณฑ์
สานักงานเก้าอี้ประชุมแบบหนังตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบหนัง จานวน
80 ตัวๆละ 625 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-โครงสร้างเก้าอี้ผลิตจากเหล็กเหลี่ยมขนาด
เกรด Aได้มาตรฐาน
-โครงเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม
-พนักพิงหุ้มด้วยหนัง PVC ที่มีคุณภาพ
และบุด้วยฟองน้า
-ที่นั่งหุ้มด้วยหนัง PVC ที่มีคุณภาพ และบุ
ด้วยฟองน้า มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อ
การใช้งาน
-พนักพิงยึดด้วยสกูรน็อต เพื่อช่วยในการ
ยึดเบาะพนักพิงเข้ากับโครงเหล็กได้ดี
รองรับกับสระรีระของคนนั่งได้ดี
-รองรับน้าหนักได้ถึง 80 กก. มีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน ไม่เปราะแตกเสียง่าย นั่ง
สบาย รับน้าหนักได้มากสะดวกในการใช้
งาน

๘

แผนงาน

งาน

งบ

บริหารงา
นทั่วไป

บริหาร
งาน
ทั่วไป

งบลงทุน

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

ครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สานักงาน

โต๊ะพับหน้า
สแตนเลส
เอนกประ
สงค์

นายกงทอง นาเหล็ก
และประธานสภาฯ
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

งบประมา
ณอนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม
30,000 ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน
โต๊ะพับหน้าสแตนเลส
เอนกประสงค์
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้า
สแตนเลสเอนกประสงค์
ตั้งไว้ 30,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นโต๊ะที่ใช้งาน
เอนกประสงค์เช่น โต๊ะ
เรียน โต๊ะจัดอบรม โต๊ะ
สัมมนา โต๊ะประชุม โต๊ะ
จัดเลี้ยง
2.ขาพับเก็บได้ไม่ทาให้
สิ้นเปลืองพื้นที่ บานสวิง
พับที่แข็งแรงและมั่นคง
ปลอดภัยใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน
เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนายน 2558(จัดหา
โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงาน
ประมาณ)
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีพ.ศ. 25612565 หน้า 135
โครงการลาดับ 24

ข้อความใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภท ครุภัณฑ์
สานักงานโต๊ะพับหน้าสแตนเลส
เอนกประสงค์ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าสแตนเลส
เอนกประสงค์จานวน 10 ตัวๆละ
3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นโต๊ะที่ใช้งานเอนกประสงค์เ ช่น โต๊ะ
เรียน โต๊ะจัดอบรม โต๊ะสัมมนา โต๊ะ
ประชุม โต๊ะจัดเลี้ยง
2.ขาพับเก็บได้ไม่ทาให้สิ้นเปลืองพื้นที่
บานสวิงพับที่แข็งแรงและมั่นคงปลอดภั ย
ใช้งานได้อย่างยาวนาน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9
มิถุนายน 2558(จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงาน ประมาณ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้า ปีพ.ศ.
2561- 2565 หน้า 135 โครงการลาดับ
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ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ รองปลัด และหัวหน้าสานักปลัด และผอ.กองช่าง ได้ ชี้ แ จงระเบี ย บ
รายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบนั้นมีสมาชิสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่ มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อ
สงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆ อีกผมขออาศัยอานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74
ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ โดยหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
3.2ญัตติการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2561 จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๙

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง ตามที่หมู่บ้านได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาผมพิจารณาแล้วว่า
นายก อบต.
โครงการของหมู่บ้านเป็นโครงการที่ประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์เ ป็นการบริการสาธารณะ
มีความจาเป็นเร่งด่วนชาวบ้านเดือดร้อ น เนื่ อ งจากโครงการที่ ทุ ก หมู่ บ้ า นเขี ย นมาขอควา ม
ช่ ว ยเหลื อ ส่ ว น มากไม่ อ ยู่ ใ นแผน จ ะต้ อ งด าเนิ น การเพิ่ ม เติ มแผนและผ่ า นการ ประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่ อ น ผ่ า นการประชุ มประชาคมต าบล
และเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ เป็นแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น เพิ่ มเติ มก่ อ นถึ ง
จะดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ นให้ กั บ ชาวบ้ า นได้ ส่ ว นโครงการที่ เ สนอขอให้ แ ก้ ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนให้นั้นในส่วนที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนเราไม่ไ ด้ ตั้ ง จ่ า ย
งบประมาณไว้ จึงได้เสนอญัตติต่อประธานสภาเพื่อขออนุมัติสภาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบใน
การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ทุ ก หมู่ บ้ า น ได้ รายละเอี ย ด
สถานะการเงินการคลัง เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ผมขอชี้แจงให้สภาทราบดังนี้ ครับ
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง เรียน ท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาทุกท่าน นายกองค์การบริห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ นและ
นายก อบต.
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอรายงานเงินคงเหลือที่
สามารถนาไปใช้ได้ซึ่งเป็นเอกสารรายงานสถานการเงินที่กองคลังได้จัดทาไว้และชี้แจงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้
จานวน 22,719,962.35 บาท
หักสารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจานวนสามเดือน จานวน 3,073,620.00 บาท
สารองรายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน
จานวน 4,392,000.00 บาท
สารองกันเงินร้อยละสิบของงบรายจ่ายประจาปี
จานวน 4,700,000.00 บาท
เงินสะสมที่อนุมัติให้ใช้จ่ายแต่ยังดาเนินการไม่แล้ว เสร็จ จานวน 2โครงการ
จานวน 888,287.70 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563จานวน 9,666,054.65บาท
นายไกรสิทธิ จาปามี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษา
ปลัดอบต./เลขานุการฯ เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น อาจใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่
ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ด้ า นการบริ ก ารชุ มชนและสั ง คม
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
( 3 ) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้ อ ยกว่ า สามเดื อ นและกั น ไว้ อี ก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานและกรณี ที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การก่ อ หนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายในระย ะเวลาที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ จ่ า ยเงิ น
สะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเสถี ย รภาพใน
ระยะยาว ”

๑๐

ดังนั้น การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสภาจะต้องพิจารณาว่าเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้ า ที่
หรือไม่ หรือเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือ ไม่ หรื อ เป็ น โครงการที่ ท า
แล้วเป็นการเพิ่มพูนรายได้ แ ก่ อ บต.หรื อ เป็ น โครงการที่ จั ด ท าเพื่ อ ขจั ด ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน หรือไม่หรือไม่ก่อนการขออนุมัติให้ใช้จ่ายขอให้ ส มาชิ ก สภาพิ จ ารณาโดยรอบคอบ
ซึ่งหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สภาฯอนุมัติก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วย
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบนั้น สมาชิกสภาท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถามเพิ่ มเติ ม
ประธานสภาฯ
หรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกกระผมท่านนายกชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2563 เรียนเชิญครับ
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง เรียน ท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วม
นายกอบต.
ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯซึ่งแต่ ละโครงการผมได้ออกดู พื้นแล้วที่เป็น โครงการ
ที่จะต้องจัดทาและประชาชนได้ใช้บริการ ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น โครงการขุดลอกเป็น
โครงการที่เป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งถ้าฤดู ฝนก็เป็นแก้ มลิง ไว้คอยกักเก็ บ
น้า และเป็นโครงการก่อสร้างถนน โครงการซ่อมแซมถนนคสลเป็นโครงการที่ประชาชนมี ความ
จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางสัญจรไปมา หากเกิดการชารุดเสียหายในการเดินทางประชาชนจะ
ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
เดือดร้อนได้ขอความอนุเคราะห์มายังอบต.
สรุปโครงการและประมาณราคาค่า ก่อ สร้างเพื่ อพิจ ารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสวนหม่อ น หมู่ที่ 1 เส้นหลังวัดป่า งบประมาณ
นายกอบต.
466,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า120.00ลบ.ม.พร้อมวางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด ศก 0.60x1.00
เมตร จานวน 9 ท่อน (แบบไม่มีไหล่ทาง)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64 เพิ่มเติม ประจาปี พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 7 โครงการที่ 2
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านสวนหม่อนหมู่ที่ 1 โครงการ
ประธานสภาฯ
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 เส้นหลังวัดป่า งบประมาณ 466,000 บาท
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญ
สอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านสวนหม่อนหมู่ที่ 1 หรือไม่โดย
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1
เส้นหลังวัดป่า งบประมาณ 466,000 บาท
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง 2. โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรี ต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 671,500
นายกอบต.
บาทปากคลองกว้าง 2 เมตร ความสูงดาดคอนกรีต 0.80เมตร ยาว727 เมตร ก้นคลองกว้าง
0.60 เมตร คอนกรีตดาดคลองหนา 0.05 เมตรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ 3 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 100 โครงการที่ 52
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6
ประธานสภาฯ
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 671,500บาท
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญ
สอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 หรือไม่โดย
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 671,500 บาท
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง 3.โครงการขุดลอกหนองซาควาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 475,000 บาท
นายกอบต.
ปากบนกว้าง 55 เมตรยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.580 เมตร ก้นกว้าง 35 เมตร ยาว 90
เมตรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์อปท.ที่ 4 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 109 โครงการที่ 87
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
ประธานสภาฯ
โครงการขุดลอกหนองซาควาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 475,000 บาท
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญ
สอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโคกกลางหมู่ที่ 9 หรือไม่โดย
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกหนองซาควาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
งบประมาณ 475,000 บาท
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง 4.โครงการขุดลอกหนองซาควาย บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 งบประมาณ 475,000 บาท
นายกอบต.
ปากบนกว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.628 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565ยุทธศาสตร์จังหวั ดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตร์อปท.ที่ 4 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 109 โครงการที่ 87
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10
ประธานสภาฯ
โครงการขุดลอกหนองซาควาย บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 งบประมาณ 475,000 บาท
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญ
สอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโนนพยอมหมู่ที่ 10หรือไม่โดย
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกหนองซาควายบ้านโนนพยอม
หมู่ที่
10 งบประมาณ 475,000 บาท
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นายธนวรรธน์ สังข์ทอง 5.โครงการขุดลอกหนองแล้ง บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 งบประมาณ 488,000 บาท
นายกอบต.
ปากบนกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.693 ก้นกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ยุทธศาสตร์จังหวั ดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์อปท.ที่ 4 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 110
โครงการที่ 87
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านชีวัง แคน หมู่ที่ 13
ประธานสภาฯ
โครงการขุดลอกหนองแล้ง บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 งบประมาณ 488,000 บาท
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติ มหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญ
สอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านชีวังแคนหมู่ที่ 13หรือไม่โดย
หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกหนองแล้ง บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13
งบประมาณ 488,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกอก หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
งบประมาณ 456,000 บาทกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. ไล่ทางข้างละ 0.20 เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น
61-64 เพิ่มเติม ประจาปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 14 โครงการที่ 12
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านกอก หมู่ที่ 14
ประธานสภาฯ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกอก หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9งบประมาณ
456,000 บาทมีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือ ไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
นายกงทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านกอก หมู่ที่ 14 หรือไม่โดยหาก
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกอก หมู่ที่ 14 เชื่อม
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 456,000 บาท
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง 7.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.บ้านกอกหมู่ที่ 14 โดยปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
นายกอบต.
คอนกรีต งบประมาณ 323,000 บาท
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว
64 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบมี
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์อปท.ที่ 2 2.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 80 โครงการที่ 16
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านกอก หมู่ที่ 14
ประธานสภาฯ
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 14 งบประมาณ 323,000 บาทมีท่าน
สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้
ครับ

๑๓

นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอี ก ผมขออาศัยอานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านกอก หมู่ที่ 14 หรือไม่โดยหาก
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
ที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่
14 งบประมาณ 323,000 บาท
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง สรุปงบประมาณจ่ายขาด ประจาปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นเงิน 3,354,500 บาท
นายกอบต.
จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับทุกหมู่บ้านต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ดาเนินการ
ส.อบต.ม.2
ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
นายเฉลิม โคตรทา
เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2
ผอ.กองช่าง
กองช่างได้ประชุมราคากลางสามครั้งแล้วแต่ไม่ มีผู้รับจ้างมาเซ็นต์สัญญา
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ ขอทราบวิธีคานวณราคากลาง
ส.อบต.ม.2
นายเฉลิม โคตรทา
คานวณจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ถ้าไม่มีในราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ผอ.กองช่าง
ให้สืบราคาจากท้องตลาดให้เอาราคาที่ต่าที่สุดมาคานวณ ราคากลาง
นายธนวรรธน์ สังข์ทองแจ้งโครงการของทุกหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมานั้นทางอบต.ดาเนินการ
นายก อบต.
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้หมู่บ้านที่เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาที่
ไม่อยู่ในแผนให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กั บหมู่บ้านได้ และโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณเร่งดาเนินการหาวิศวกรรับรองแบบจะดาเนิน การให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายกงทอง นาเหล็ก ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีก หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีในเมื่อที่
ประธานสภาฯ
ประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น สมั ย สามั ญ
ประจาปี สมัยที่ 2/ ๒๕63 แล้ ว ผมขอขอบคุ ณสมาชิ ก ฯทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ มาประชุ มโดยพร้ อ ม
เพรียงกัน และสั่งปิดการประชุม เวลา ๑1.3๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ไกรสิทธิ จาปามี
(นายไกรสิทธิ จาปามี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้รับรองรายงานการประชุม

กงทอง นาเหล็ก
(นายกงทอง นาเหล็ก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 1
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สารอง ผางแพ่ง
( นายสารอง ผางแพ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 6
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑๔

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บุญเรือน สีนุ
( นายบุญเรือน สีนุ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 3
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
( นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

