รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
-------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ชื่อ - สกุล
นายบุญถัน นาอุดม
นายวันชัย ปุ้งโพธิ์
นางนิรดาพร ปัสสา
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายสุวรรณ์ นาอุดม
นายสารอง ปัตตาทานัง
นายไสว ศรีอุ่น
นายเสมือน นาอุดม
นางจินตนา กุลสุวรรณ์
นางดุสิต มูลหล้า
นายสม นาแพง
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายนนทกานต์ นาอุดม
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสถิตย์ อันนารี
นายสมคิด ขาโพธิ์
นายบุญยม หนูนา
นายจานงค์ หน่ายโสก

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย

ลายมือชื่อ
บุญถัน นาอุดม
วันชัย ปุ้งโพธิ์
นิรดาพร ปัสสา
สุริยา ศรีกุฏ
สุวรรณ์ นาอุดม
สารอง ปัตตาทานัง
ไสว ศรีอุ่น
เสมือน นาอุดม
จินตนา กุลสุวรรณ์
ดุสิต มูลหล้า
สม นาแพง
นราศักดิ์ พิมสาร
นนทกานต์ นาอุดม
วิเชียร ดวงจุมพล
สถิตย์ อันนารี
สมคิด ขาโพธิ์
บุญยม หนูนา
จานงค์ หน่ายโสก

หมายเหตุ

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
๒. นางประยัติ ศรีอุ่น
๓. นางกนกนาถ จันทร์ศรี
๔. นางละอองดาว นันทะวิทยาคม
๕. นายสมพร บุญประสพ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายหนูกาลน์ นิบุญทา
๒. นายชัยวัฒน์ ทองน้อย
๓. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลาดวน ไชยคาภา
๖. นางรุ้ง สุขกาเนิด
๗. นายคชา วาระเพียง
๘. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๙. นางวิลาวรรณ สายมัน

นายก อบต.แวงน้อย
รองนายก อบต.แวงน้อย
รองนายก อบต.แวงน้อย
เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนการเกษตร
นักวิเคราะห์ฯ

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๗ คนครบองค์ประชุม
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ทาหน้าที่เลขานุการ วันนี้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้ อ ยติ ด ภารกิจ ไม่ ได้ ม าร่ ว มประชุ ม สภาฯ ขอเรีย นเชิ ญ ท่ านเสมื อ น นาอุ ด ม รองประธานสภาท าหน้ า ที่
ประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ลาดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอาเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ได้ยื่นคาร้องขอเปิดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ –
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนให้ กับประชาชนในพื้นที่ นายอาเภอแวงน้อยพิจารณาแล้ว อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และ ที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลแวงน้อย สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีกาหนด ๕ วัน ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางไพจิตร ชนะภัย ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)รักษาราชการแทนนายอาเภอ
แวงน้อย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ

-๓นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัย
วิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยปกติทางองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
เราจะจ่ายเป็นประจาทุกวันที่ ๑ แต่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดประจาปีของ ธกส.
ทาให้ไม่สามารถที่จะเบิกเงินเบี้ยยังชีพมาจ่ายได้ จึงขอเลื่อนไปจ่ายเป็นวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ แทน เวลาเหมือนเดิมก็
ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบด้วยครับ
เรื่องที่ ๒ รายงานสรุปจานวนสมาชิก ครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตประจาเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ ของกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต อบต.แวงน้อย จานวนสมาชิกกองทุน ที่ลาออก จานวน ๔๘ ครัวเรือน
ที่ขาดสิทธิ์ จานวน ๑๗๗ ครัวเรือน ยังไม่ครบ ๖ เดือน ๑๔ ครัวเรือน สามารถหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ จานวน ๖๖๕
ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถจ่ายฌาปนกิจ เป็นจานวนเงินประมาณ ๑๓,๓๐๐ บาท ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯเราด้วยครับ
เรื่องที่ ๓ ตามที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยได้ร่วมกันจัดตั้งผ้าป่ากองทุน
สวัสดิการของ อปพร.และหน่วยกู้ชีพ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้นจานวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
และมีรายจ่ายในการดาเนินการจานวนเงิน ๗,๕๐๘ บาท ครับก็ขอแจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบครับ
เรื่องที่ ๔ คณะผู้บริหารได้กาหนดดาเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯซึ่งกาหนดไว้ในวันที่ ๓-๕ เมษายน
๒๕๖๒ เป็ น การฝึ ก อบรมในสถานที่ ก่ อ นไปศึ ก ษาดู งานในวั น ที่ ๓ และศึ ก ษาดู งานในวัน ที่ ๔-๕ โครงการนี้ เราตั้ ง
งบประมาณไว้ที่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากสารวจกลุ่มเป้าหมายแล้วจะต้องไป ๒ คัน ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอถ้าจะไป
ตามที่ ส ารวจมาต้องโอนเงิน มาเพิ่ มพอดูโครงการในข้อบั ญ ญั ติแ ล้ วก็จาเป็ นต้อ งดาเนิน การทั้งสิ้ น ท่านนายกเห็ น ว่า
โครงการแข่งขัน กีฬาประจาตาบลแวงน้อย ถ้าไม่จาเป็นต้องดาเนินการก็อนุมัติให้โอนเงินมาเพิ่มตามกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด คือ ๒ คัน สาหรับการอบรมก็จะได้ส่งหนังสือแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายมาอบรมอีกครั้งใน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
และจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ครับ ในส่วนของการศึกษาดูงาน
เราก็จะไปดูธนาคารน้าใต้ดินและการบริหารจัดการขยะครับ
เรื่องที่ ๕ เรื่องต่อไปนะครับโครงการรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒ ในปีนี้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแวงน้อยจะจัดใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชนเราไปแล้วให้สารวจรายชื่อและ
แจ้งทางกองการศึกษาฯ กาหนดการก็ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมีการตรวจสุขภาพเบื้ องต้น พิธีเปิดประมาณ ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมการแสดงและนันทนาการของผู้สูงอายุ ก็ขอให้ท่านได้แจ้งผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมงานให้ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เรา
จะมีทีมวิทยากรมานาพาเล่นกิจกรรมนันทนาการ ในส่วนผู้เข้าร่วมงานในวันนั้นให้แต่งกายชุดไทยย้อนยุคทุกคนครับ ก็นุ่ง
ผ้าโสร่ง เสื้อม่อฮ่อมหรือเสื้อลายก็ได้โดยไม่ต้องได้เช่าหรือซื้อหาใหม่ จะมีการประกวดมีรางวัลให้ครับ
ในส่วนของผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ

-๔นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สาเนารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีท่านใด
จะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู้ ถ าม ไม่ มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่ อ งที่ ๑ : ญั ต ติ พิ จ ารณาโอน/เปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ
๓) พ.ศ.๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ เชิญท่านเลขาครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
สาหรับเรื่องที่ ๑ ญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สืบเนื่องจาก
การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้ เสนอความ
เดือดร้อนซึ่งผู้บ ริห ารได้พิจารณาแล้วจึง เห็ นควรดาเนินโครงการเพื่อบาบัดความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จึง ได้
ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งกองช่างดาเนินการสารวจประมาณราคาโครงการที่มีความ
จาเป็ น ต้องดาเนิ น การตามความจาเป็ น เร่งด่ว น ในการจัดหางบประมาณก็ต้องมาดูข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เราตั้งไว้ ป รากฏว่าไม่มีในข้อบัญ ญั ติ ฯ ก็ต้องมาดู ที่ ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ เพื่ อโอน
งบประมาณมาดาเนินการหากไม่เพียงพอก็ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯเพื่อบาบัดความเดือดร้อน ในข้อบัญญัติก็จะมีอยู่
๒ โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ่ (ฝัง
ตะวันออก) บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๗๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากเราได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯมาดาเนินการ
ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแล้วหากดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าก็จะรุกล้าเข้าไปในเขตบ้านเรือนประชาชนไม่
สามารถดาเนิ น การได้ และโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้ าน บ้ านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ เรา
ออกแบบก าหนดให้ ใช้ ท่ อ ๔๐ แบบผ่ าครึ่ งซี กพอจะมาดาเนิ น การต้ องใช้วิศ วกรมารับ รองแบบให้ เพราะไม่ใช่ แบบ
มาตรฐานจึงไม่สามารถดาเนินการได้ งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท จึงได้นางบประมาณในส่วนนี้มาโอนงบประมาณที่มี
ความจาเป็นต้องดาเนินการ ดังนี้
โอนลด
แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา งานก่อ สร้างโครงสร้างพื้ น ฐาน ค่ าที่ดิ น และสิ่ งก่อ สร้าง ค่ าก่ อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ่ (ฝังตะวันออก) บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดย
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ชนิดรางยู พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต. แวงน้อยกาหนด งบประมาณ ๕๗๓,๐๐๐ บาท

-๕๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวางท่อระบายน้า คสล.
Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชนิดผ่าครึ่งซีก จานวน ๑๗๔ ท่อน พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จานวน ๑๖ จุด ๆละ ๕
ท่อน รวม ๘๐ ท่อน รวมความยาวการวางท่อทั้งสิ้น ๒๕๔ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต. แวงน้อยกาหนด งบประมาณ ๑๗๖,๑๐๐ บาท
รวมขออนุมัติโอนลด ๗๔๙,๑๐๐ .-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม
๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แขม๑ หมู่ที่ ๓ จานวน ๓๕๗,๖๐๐ บาท โดยก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อ มรางระบายน้า สาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม๑ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๑๖.๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๘๐๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๙๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ รางระบายน้า ขนาดรางกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๑๖.๘๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ จานวน ๑๐๐,๖๐๐ บาท
โดยก่อสร้างรางระบายน้า สายรอบบ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ขนาดรางกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔
๓. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านหนองแขม๑ หมู่ที่ ๓ จานวน ๒๓,๗๐๐
บาท โดยวางท่อระบายน้า สายรอบบ้าน บ้านหนองแขม๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม.
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์
๒.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ
๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง

-๖-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จานวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑
ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒)
๒.๒ ครุภัณฑ์สานักงาน
๑.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคา ๓๒,๔๐๐.บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม งบอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๐๐ บาท
ขอโอนเพิ่ม ๒๑๒,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๑๓,๖๐๐ บาท เพื่อดาเนินการ
-ซ่ อ ม แ ซ ม ผิ ว จ ราจ ร ถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก ส าย ร อ บ บ้ าน บ้ าน ห น อ งแ ข ม ๒ ห มู่ ที่ ๑ ๓
จานวน ๑๐๙,๑๐๐ บาท โดยซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.ก่อนเทให้ทาวัสดุเชื่อมประสานก่อน โดยอัตราส่วนผสม
SikaLatex® ๑ ลิตร + น้า ๑ ลิตร +ปูนซีเมนต์ ๔ กก. สาหรับงานทาประสานจะทางานได้พื้นที่ประมาณ ๔ ตร.ม.

-๗-ซ่อมแซมทางเชื่อมสองฝั่งลาห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ จานวน ๖๗,๙๐๐ บาท โดยดาเนินการซ่อมแซมทาง
เชื่อมสองฝั่งลาห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยถมดินไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลบ.ม. พร้อมใส่ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
๐.๘๐ ม. แทนของเดิมที่ชารุดจานวน ๘ ท่อ
รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๗๔๙,๑๐๐ .-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบ/กฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านวิเชียรครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็น
ด้วยครับกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ดาเนินการไม่ได้มาเป็นดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นและความเหมาะสมเพื่อ
แก้ไขปัญหาความร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับ
นายสารอง ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
เห็น ด้วยกับ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่ ผู้บริหารได้เสนอครับ บางที การจัดทาโครงการตอนที่เราจัดทาอยู่
อาจจะมี ค วามเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การแต่ ม าอี ก ระยะหนึ่ งอาจจะมี โครงการที่ จ าเป็ น เร่งด่ ว นต้ อ งท าก่ อ นเราก็ ม าแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง ในส่วนของกองคลังที่ซื้อครุภัณฑ์ก็เห็นด้วยช่างนี้อากาศร้อนการซ่อมเครื่องปรับอากาศบางตัวถ้าซ่อมอาจจะ
ไม่คุ้มเท่ากับซื้อใหม่ในความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านสมาชิก
ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๑๗ ท่าน ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่ ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบจานวน ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบจานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องที่ ๒ ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๘๙ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ เชิญท่านเลขาฯครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
สาหรับญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๘๙ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ สืบเนื่องที่แจ้ง
ไปแล้วว่าทางคณะผู้บริหารได้รับการเสนอปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ เมื่อตอนทมี่เราออกประชุมประชาคม
และได้ตรวจสอบงบประมาณที่จะโอนมาใช้ แล้วก็มีอยู่เพียง ๒ โครงการ ซึ่งก็ได้ขออนุมัติโอนเพิ่ม/โอนลด ที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแวงน้อยได้อนุมัติไปแล้วซึ่งไม่เพียงพอในการดาเนินการ ทาให้ไม่มีงบประมาณในการดาเนินทางคณะ

-๘ผู้บริหารจึงมีนโยบายจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนามาบาบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนและจากรายงานกองคลังมีเงิน
สะสมหลังจากได้กันเงินตามระเบียบกาหนดแล้วมีงบประมาณที่สามารถจะจ่ายได้จานวน จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.บาท คณะผู้บริหารก็มาจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็น ความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านก็จะได้งบประมาณไม่
เท่ากันตามความเหมาะสม และความจาเป็ นที่ต้องดาเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อน ดังนั้น จึงขออนุมัติส ภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้า งถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ก สายเขตเทศบาล – ลาห้วยนา บ้ านแวงน้ อย หมู่ที่ ๑ จานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล – ลาห้วยนา บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ จานวน ๒๖๕,๘๐๐ บาท โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวง
น้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก

-๙๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่สีทอง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ จานวน ๑๘๒,๘๐๐ บาท โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่สีทอง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวง
น้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านนายอ่อนศรี บ้านหนองแขม๑ หมู่ที่ ๓ จานวน ๑๔๐,๖๐๐
บาท โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านนายอ่อนศรี บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง
๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙

-๑๐๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนป่าแต้ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ จานวน ๑๐๔,๑๐๐ บาท โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนป่าแต้ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ จานวน ๔๗๘,๕๐๐ บาท โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๗.โครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ ก สายปู่ ต าเชื่ อมถนนศรีเมือ งน้ าซั บ บ้ า นโคกสี หมู่ที่ ๖ จ านวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตาเชื่อมถนนศรีเมืองน้าซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด

-๑๑คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๘.โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้ า นหนองหอย หมู่ ที่ ๗ จ านวน
๑๘๖,๑๐๐ บาท โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านป่าเป้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ จานวน ๒๕๒,๖๐๐ บาท โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านป่าเป้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวง
น้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

-๑๒๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้าน สภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็น
บ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ จานวน ๒๓๙,๕๐๐ บาท
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและ
ทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้า
ท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่
สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จานวน ๒๔๘,๙๐๐ บาท โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๗๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

-๑๓๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลาบาก ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
๑๒.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม
๒ หมู่ที่ ๑๓ จานวน ๓๙๑,๒๐๐ บาท โดยก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า สาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม๒ หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๒๐๓.๒๐ ม. ยาว ๑๕๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๖๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ รางระบายน้า ขนาดรางกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๕๗.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๒๕.๖๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยกาหนด
คาชี้แจงงบประมาณ
๑. จานวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว จานวน ๒,๙๙๒,๓๑๑.๒๘.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ทางคอนกรีตที่ก่อสร้างไว้เดิมแคบ แต่พื้นที่
ไหล่ทางกว้างประชาชนใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมาเยอะ และเวลาฝนตกน้าท่วมขังกัดเซาะถนน
๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๙๐,๑๐๐.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ สาหรับโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลเรา เชิญท่านสารองครับ
นายสารอง ปัต ตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน
สาหรับการจ่ายขาดเงินสะสมบ้านนาจานไม่มีงบประมาณจ่ายขาดไม่มีที่ทาแล้วหรือไม่ได้เสนอโครงการมาครับ ในส่วน
บ้านดอนหันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ จ่ายขาดเงินสะสมดาเนินการ
แล้วจะมีงบประมาณไปดาเนินการต่ออีกหรือไม่ครับเพราะถือว่าเป็นโครงการอันดับ ๑ ของบ้านดอนหัน
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – สาหรับท่านสารองที่สอบถามมาในปี ๒๕๖๓ จะได้ถนนต่ออีก
หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารที่จะพิจารณาครับขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คณะผู้บริหารจะหยิบตัวไหนมาดาเนินการ
อันดับแรกเป็นเกณฑ์แผนมีอยู่แล้วแต่หลายโครงการ ส่วนบ้านนาจานไม่มีที่ทาหรือไม่เสนอมา มีครับแต่เป็นข้อจากัดด้าน

-๑๔งบประมาณคณะผู้บริหารก็พิจารณาความจาเป็น ความเดือดร้อน แต่ละบ้านบางบ้านก็ได้ตัดทอนงบประมาณไป เช่น
บ้านหนองหอย ที่ทาไปโคกกลางความจาเป็นที่ต้องดาเนินการก็ยังน้อยกว่ าบ้านอื่นๆอยู่ และในปี ๖๓ ท่านก็จะได้มา
พิจารณาข้อบัญญัติฯอีกครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ตรวจสอบ
ท่ า นสมาชิ ก ที่ อ ยู่ ในห้ อ งประชุ ม แล้ ว ๑๗ ท่ า น ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม จ านวน ๑๒ โครงการ
งบประมาณ ๒,๙๙๐,๑๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ทางฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือ
ครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบจานวน ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบจานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ เชิญท่านนายกครับ
นายหนูกาลน์ นิบุญทา นายก อบต. – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาหรับใน
วาระอื่นๆ ผมขอเสริมท่านเลขาครับ การจัดสรรงบประมาณของนายกจะพิจารณาถึงความจาเป็นบ้านไหนที่จาเป็นมากก็
จัดสรรงบประมาณดาเนินการก่อน ที่ยังไม่จาเป็นมากก็ค่อยดาเนินการไป อย่างบ้านหนองหอย สายหนองหอย-โคกกลาง
เมื่อเทียบกับบ้านอื่นๆแล้วก็ยังไม่จาเป็นเท่าบ้านอื่นๆก็ค่อยดาเนินการไปครับ แต่ก็ดูแลในภาพรวมทุกหมู่บ้านครับ อีก
เรื่องหนึ่งการไปศึกษาดูงานในวันที่ ๓ เมษายน วันเดินทางวันที่ ๔-๕ เมษายน ให้มาอบรมด้วยตัวเองไม่ให้ส่งตัวแทนนะ
ครับ
นายสารอง ปัต ตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ ทรงเกีย รติทุกท่าน
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของทุกหมู่บ้าน ในช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงรักษาการเป็นตัวแทน
ของประชาชนในแต่ละบ้านความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมานาเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ไข ก็ขอขอบคุณท่าน
นายกอีกครั้งครับที่จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้ครับ
นายสุวรรณ์ นาอุด ม ส.อบต.หมู่ ที่ ๑๓ – กราบเรียนท่ านประธานสภาและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุ กท่ าน
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้จัดอบรมศึกษาดูงานในปีนี้ จานวนรถ ๒ คัน ก็อยากฝากในเรื่องของการดูแลให้ทั่วถึงครับ
ในส่วนของโครงการแต่ละบ้านก็ขอขอบคุณที่ได้จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และอยาก
สอบถามรางระบายน้าบ้านหนองแขมเสร็จหรือยัง ตรวจรับงานหรือยัง เพราะดูแล้วยังไม่เรียบร้อยไม่สะอาดตาครับ
นายสม นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนถนน
สายหนองหอย-โคกกลาง ที่ท่านนายกแจ้งทุกปีได้ประมาณปีละ ๑๐๐ กว่าเมตร แต่ปีนี้ได้ ๗๐ เมตร ก็มีความสาคัญ
เหมือนกันนะครับสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและฝุ่นละอองเยอะครับ และรางระบายน้าบ้านหนองหอยประมาณ ๑๐๐ เมตร
มีน้าขังไม่ระบายอยากให้ไปตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่
ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาหลายๆท่านบางท่านก็ชม บางท่านก็ติเพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น สาหรับโครงการ
ทุกโครงการก็มีความสาคัญทุกบ้านเราตัวแทนพี่น้องประชาชนแต่ละบ้านเวลาประชาชนเสนอปัญหา ความเดือดร้อน ก็
อยากให้นามาแจ้งที่ อบต.เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และเวลานัดประชุมสภาฯก็อยากให้ ท่านสมาชิกได้มาทาหน้าที่ทุกท่าน
ครับ

-๑๕นายชัยวัฒน์ ทองน้อย รองนายก อบต. – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน
ส่วนโครงการอบรมและศึกษาดูงานฝากในเรื่องการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพต่างๆที่เราไปศึกษาดูงานก็ขอให้ดูความ
เหมาะสมด้วยครับ เรื่องต่อมาวันผู้สูงอายุ ทาง อบต.เราจัดในวันที่ ๑๐ เมษายน นี้ เราอยากส่งเสริมประเพณีสาหรับ
ผู้สูงอายุก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ลูกหลานมาร่วมด้วยครับ สาหรับการโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ ในส่วนรางระบายน้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ ที่ท่านสุวรรณ์สอบถามนั้น ตอนนี้ผู้รับจ้างยัง
ไม่ส่งมอบงานครับก็จะตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้างมาดาเนินการครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องอื่นๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น .(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

( นายจานงค์ หน่ายโสก )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเสมือน นาอุดม)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย

(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายสารอง ปัตตาทานัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางประยัติ ศรีอุ่น)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

