(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 25๖2
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ เดือน เมษำยน พ.ศ. 25๖๒
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยเสน่ห์
อ่องสันเทียะ
2 นำยชุม
ธงสันเทียะ
3 นำยสำรำญ
พินิจ
4 นำยชิด
อยู่พันดุง
5 นำยจรัส
ดำขุนทด
6 นำยงิ้ว
ดีขุนทด
7 นำยประวิทย์
สระขุนทด
8 นำยประมวล
เดือยขุนทด
9 นำยประจวบ
ดิษฐกำร
10 นำยบุญมี
เทียงจันทึก
11 นำยชุนห์
เจริญ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยสมพงษ์
ไกรฤกษ์
2 นำยคฑำวุธ
ไกรฤกษ์
3 นำยประมูล
ดำนขุนทด
4 นำยสมศักดิ์
ดงสันเทียะ
5 นำงสำววนิดำ
ถีสูงเนิน
6 นำงฉันทนำ
พระเดชพงษ์
7 นำยปัณณทัต
นอขุนทด
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์
10 น.ส.วัชรำภรณ์
เชื้อขุนทด
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด
13 นำยประดิษฐ์
สำรจันทร์
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
๑๕ นำงสำวอุษำ
นนท์ขุนทด
16 นำงสุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด
18 นำงนุชลีย์
นุขุนทด
19 นำงแตงอ่อน
อินทำพันธ์
20 นำงสมสอน
ยศสันเทียะ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลำยมือชื่อ
เสน่ห์
อ่องสันเทียะ
ชุม
ธงสันเทียะ
สำรำญ
พินิจ
ชิด
อยู่พันดุง
จรัส
ดำขุนทด
งิ้ว
ดีขุนทด
ประวิทย์
สระขุนทด
ประมวล
เดือยขุนทด
ประจวบ
ดิษฐกำร
บุญมี
เทียงจันทึก
ชุนห์
เจริญ

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักงำนปลัด
นักพัฒนำชุมชน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ
บุคลำกร
นักป้องกันฯ
จนท.วิเครำะห์ฯ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
นักจัดเก็บรำยได้ฯ
ลูกจ้ำงประจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ลำยมือชื่อ
สมพงษ์
ไกรฤกษ์
คฑำวุธ
ไกรฤกษ์
ประมูล
ดำนขุนทด
สมศักดิ์
ดงสันเทียะ
วนิดำ
ถีสูงเนิน
ฉันทนำ
พระเดชพงษ์
ปัณณทัต
นอขุนทด
กนกลักษณ์ แดดขุนทด
รุ่งกำนต์
ไกรฤกษ์
วัชรำภรณ์ เชื้อขุนทด
อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
ปรินดำ
ดิกขุนทด
ประดิษฐ์
สำรจันทร์
รุ่งทิพย์
พิมพ์ขุนทด
อุษำ
นนท์ขุนทด
สุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
ประอรรัตน์ ดำงขุนทด
นุชลีย์
นุขุนทด
แตงอ่อน
อินทำพันธ์
สมสอน
ยศสันเทียะ

หมำยเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
นำยสำรำญ พินิจ
เลขำนุกำรสภำฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธำนสภำ ฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ ๓
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
นายสาราญ พินิจ
(ปลัด อบต.ด่ำนนอก)

บัดนี้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้มำลงชื่อและเข้ำนั่งในที่
ประชุมทั้ง ๑๐ ท่ำน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกอ่ำนประกำศกำหนดสมัยประชุมและประกำศเรียก
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ แล้วกล่ำวเปิดประชุมสภำ ฯ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ครับ
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กำหนดงำนพระรำชทำงเพลิงศพ นำย รชฎ ด่ำนกุล ณ เมรุวัดศำลำลอย ในวันจันทร์
ที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 16.00 น.
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
-ไม่ม-ี
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๓.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๒ ครั้งที่ 5
ขอเชิญ ท่ำนปลัด อบต ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม
และ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบระมำณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 5 ครับ
อำศัยอำนำจควำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ กำร
โอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒7 กำรโอนเงินงบประมำณในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น และ ข้อ ๓๒ กำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย เมื่อได้รับ
อนุ มัติจ ำกผู้ มี อำนำจแล้ ว ให้ ป ระกำศโดยปิ ดประกำศให้ ประชำชนทรำบเพื่ อ ให้
ประชำชนทรำลแล้วแจ้งกำรประกำศให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อทรำบภำยในสิบห้ำ
วัน ส ำหรั บ องค์กำรบริ ห ำรส่ ำวนต ำบลให้ แ จ้งนำยอำเภอหรื อปลั ดอ ำเภอผู้ เ ป็ น
หัวหน้ำประจำกิ่งอำเภอ
ส ำหรั บ กำรโอนงบประมำณครั้ ง นี้ หน่ ว ยงำนส่ ว นต่ ำ ง ๆ แต่ ล ะกองได้ ท ำกำร
ตรวจสอบงบประมำณแล้ว งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีควำมจำเป็นต้องโอน
งบประมำณเพิ่มเพื่อให้กำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
กำรโอนงบประมำณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
งบประมำณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๗,๖๒๔ บำท จำนวนเงินที่
โอน ๑,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๖,๖๒๔ บำท

-3โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค งบประมำณอนุมัติ ๒๑,๐๐๐
บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒๒,๐๐๐ บำท
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
งบประมำณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๖,๖๒๔ บำท จำนวนเงินที่
โอน ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๑,๖๒๔ บำท
โอนเพิ่ม งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบดำเนินงำน ค่ำวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว งบประมำณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
๒,๙๖๔ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน
๗,๙๖๔ บำท
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณอนุมัติ ๗๙๐,๙๒๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๖๐๔,๗๗๐ บำท จำนวนเงินที่โอน ๑๑๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๔๙๔,๗๗๐ บำท
โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบดำเนินงำน ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน งบประมำณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓๘,๔๒๕
บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน
๑๔๘,๔๒๕ บำท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท
- แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
งบประมำณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๑,๖๒๔ บำท จำนวนเงินที่
โอน ๑,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๖๒๔ บำท
โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
- แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๑๖,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน ๑๗,๐๐๐ บำท

-4สานักงานปลัด
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
- แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มอำชีพตำบล
ด่ำนนอก งบประมำณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๗,๒๖๐ บำท
จำนวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒,๒๖๐ บำท
โอนเพิ่ม งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
- แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำทำงำนช่วงปิด
ภำคเรียน งบประมำณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๔๕,๐๐๐ บำท
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บำท
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว ดำ
งบประมำณอนุมัติ ๗,๙๐๐ บำทงบประมำณคงเหลือ ๗,๙๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอน
ลด ๔,๓๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๓,๖๐๐ บำท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จำนวนเงินที่โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ๔,๓๐๐ บำท
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว ดำ
งบประมำณอนุมัติ ๗,๙๐๐ บำทงบประมำณคงเหลือ ๓,๖๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอน
ลด ๒,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒,๐๐๐ บำท
โอนเพิ่ม งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๓๒,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๓๒,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน ๓๔,๐๐๐ บำท
กองคลัง
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว ดำ
งบประมำณอนุมัติ ๗,๙๐๐ บำทงบประมำณคงเหลือ ๑,๖๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอน
ลด ๗๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๙๐๐ บำท

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
มติที่ประชุมสภาฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

นายสาราญ พินิจ
(ปลัด อบต.ด่ำนนอก)

-5โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จำนวนเงินที่โอน ๗๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๗๐๐ บำท
กองช่าง
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐ บาท
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว ดำ
งบประมำณอนุมัติ ๗,๙๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ 900 บำท จำนวนเงินที่โอน
ลด ๗๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 2๐๐ บำท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐ บาท
- แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ำนบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวนเงินที่โอน ๗๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน ๗๐๐ บำท
ตำมที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 แล้วนั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำม
คิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรขออนุมัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่ 5 หรือไม่ หำกเห็นชอบโปรดยก
มือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2
ครั้งที่ 5 ดังนี้
- เห็นชอบ
9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- ไม่มี
- งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธำนสภำ)
ขณะนี้เวลำ 11.00 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 30 นำที ตั้งแต่เวลำ 11.00–11.30 น.
ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ
11.30 น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักครับ
*********************11.00 – 11.30 น.************************
ขณะนี้เวลำ 11.30 น.สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน
ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินกำรต่อไปครับ
ขอเชิญ ท่ำนสำรำญ พินิจ เลขำกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ชี้แจง
รำยละเอียดต่อไป ขอเชิญครับ
3.๒ ญัต ติ เ สนอพิจารณาอนุมัติ เ ปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๒ (ครั้งที่ ๑)
อำศัยอำนำจควำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ กำร
โอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ข้อ 28 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมำณกำรรำยรับหรืองบประมำณรำยจ่ำย
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น

-๖ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติสภำท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจแล้วให้ประกำศโดยปิดประกำศให้ประชำชน
ทรำบ หน่ ว ยงำนส่ ว นต่ำ ง ๆ จึ ง ขอน ำเรี ย นรำยกำรเปลี่ ย นแปลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ดังนี้
สานักงานปลัด
ข้อความเดิม
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๓๒,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๓๒,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน ๓๔,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.5 Ghz หรือดีกว่ำ
จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB
จำนวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
8. มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
สิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 30 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลำดับที่ 6
หน้ำ 31 )
ข้อความใหม่
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๓๒,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๓๒,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน ๓๔,๐๐๐ บำท

-๗เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 Ghz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1
หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
8. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 หน้ำ ๒,๔ )
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค งบประมำณอนุมัติ ๒๑,๐๐๐
บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒๒,๐๐๐ บำท
คำชี้แจงงบประมำณ
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล จำนวน
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB ต้อง
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้อง
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-๘- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
โดยถือปฏิบัติตำม
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรือ่ ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ลำดับที่ 4 หน้ำ 19)
ข้อความใหม่
- แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค งบประมำณอนุมัติ ๒๑,๐๐๐
บำท งบประมำณคงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒๒,๐๐๐ บำท
คำชี้แจงงบประมำณ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1
เครื่องคุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยควำมจำเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-๙- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
โดยถือปฏิบัติตำม
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรือ่ ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 หน้ำ 6)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อความเดิม
- แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๑๖,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน ๑๗,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.5 Ghz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB
จำนวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
8. มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ลำดับที่ 1 หน้ำ 16)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
มติที่ประชุมสภาฯ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

-10ข้อความใหม่
- แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณอนุมัติ ๑๖,๐๐๐ บำท งบประมำณ
คงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บำท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน ๑๗,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 Ghz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1
หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
8. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไข ครัง้ ที่ 3/2562 หน้ำ 8 )
ตำมที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แล้วนั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
หรือไม่ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณจ่ำยประจำปี นำย
งบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ)
ขณะนี้เวลำ 12.00 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 12.03–13.30 น.
ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ
13.30 น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักครับ
*********************12.30 – 13.30 น.************************

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยสำรำญ พินิจ
(ปลัด อบต.ด่ำนนนอก)
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ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินกำรต่อไปครับ
๓.2 ญัตติเสนอเพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1
ขอเชิญ ท่ำนปลัด อบต ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม
และ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสมคงเหลือขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ต่อไปครับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำด้วยกำรรับเงินจ่ำยเงิน กำรฝำก
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด ๘ ข้อ ๘๗
ทุกสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแล้ว
ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้ำของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้ำของเงินสะสม ณ วันที่ 1
ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น ให้ขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น หำกมีควำมจำเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไข
ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น”
“ข้อ 88 กิจกำรใดที่มีงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีอนุญำตให้จ่ำยได้แล้ว แต่ระยะ
สำมเดือนแรกของปีงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินกำรตำมงบประมำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจนำเงินสะสมทดรองจ่ำย
ไปพลำงก่อนได้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกำรจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบำล
ระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน
หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ำยไปพลำงก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมำณดังกล่ำวแล้วให้บันทึกบัญชีส่ง
ใช้เงินสะสมที่ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจกำรพำณิชย์ หำกมีควำมจำเป็น
กิจกำรพำณิชย์อำจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ำย
เพื่อบริหำรกิจกำรก่อนได้ โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงิน
ยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนำญรำยใหม่หรือผู้รับบำนำญ
ที่ย้ำยภูมิลำเนำและประสงค์จะโอนกำรรับเงินบำนำญไปรับในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ำยไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยให้กับผู้รับำนำญนั้นได้
โดยอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่
ยืมตำมวิธีกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด”
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่น

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
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(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและ
กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีที่มี สำธำรณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว ”
“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำร
โดยมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจ
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนสำรอง
เงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย”
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรำยจ่ำยที่จำเป็น ณ วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖2
- เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลักจำกตรวจสอบยอดเงิน
และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝำก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว
จำนวน ๑2,349.192.92 บำท
- สำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน - บำท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน
12,349,192.92 บำท
- สำรองงบบุคลำกร จำนวน 3 เดือน จำนวน 1,866,255 บำท
- สำรองจ่ำยประจำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชนล่ำช้ำ จำนวน ๓ เดือน
จำนวน ๑,806,600 บำท
- เงินสะสมคงเหลือ 3,505,337.92 บำท
- สำรองกรณีสำธำรณภัย 10 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2,791,000 บำท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ำยได้ จำนวน 5,885,337.92 บำท
ขอเชิญ ท่ำนนำยกสมพงษ์ ไกรฤกษ์ ได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
สภำฯ ต่อไปขอเชิญครับ

นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)
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ยื่นญัตติขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖2 ครั้งที่ 1 เนื่องจำก
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้รับควำมเดือดร้อน เนื่องจำก
ถนนมีผิวทำงขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ กำรสัญจรไปมำไม่สะดวก กำรขนส่งสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรเป็นไปด้วยควำมลำบำก อำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย เพื่อ
ดำเนินกำรโครงกำรเร่งด่วนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชำชนบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชน จึงเล็งเห็นควำมสำคัญและมีควำมจำเป็นต้องแก้ไขปัญหำ
เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโดยให้เกิดประโยชน์กับประชำชนเป็นสำคัญจึง
มีควำมจำเป็นที่ต้องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒
ครั้งที่ 1 จำนวน ๑7 โครงกำร ดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
จานวน 456,000 บาท
สำยไร่นำยสุนทรไปทำงทิศใต้ - ไร่นำยคนึง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 960.00
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 576.00 ลูกบำศก์
เมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ข้อที่ 13
(2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
จานวน 360,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยสำมแยกไร่นำยลื่นไปทำงทิศใต้ - ไร่นำยสมพำต ถนนกว้ำง 3.00 เมตร
ยำว 850.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
382.50 ลูกบำศก์เมตร
ช่วงที่ 2 สำยสำมแยกไร่นำงอุ่นไปทำงทิศตะวันตก - สำมแยกไร่นำยสว่ำง ถนนกว้ำง
3.00 เมตร ยำว 160.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่
น้อยกว่ำ 72.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ข้อที่ 26
(3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
จานวน 475,000 บาท
สำยศำลำบนไปทำงทิศใต้ - หนองละมั่ง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,000.00
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 600.00 ลูกบำศก์
เมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ข้อที่ 62

-14(4) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6
จานวน 475,000 บาท
สำยโรงเรียนบ้ำนละเลิงพิมำนไปทำงทิศใต้ - หนองปลำซิว ถนนกว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 1,000.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
600.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
กำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ข้อที่ 82
(5) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7
จานวน 475,000 บาท
สำยเล้ำไก่ - หนองกระเต็ง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร หนำเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 600.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบ
มำตรฐำนทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ข้อที่ 119
(6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
จานวน 248,000 บาท
สำย กศน. ตำบลด่ำนนอกไปทำงทิศตะวันออก - บ้ำนนำยวสันต์ เงำสันเทียะ ถนน
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 470.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่ำ 282.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด่ำนนอกกำหนด พร้อมวำงท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 จำนวน 12 ท่อน ป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(7) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อย หมู่ที่ 3 จานวน 475,000 บาท
สำยสำมแยกหนองกระทุ่มไปทำงทิศเหนือ - ทุ่งสำโรง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว
1,000.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 600.00
ลูกบำศก์เมตร
ตำมแบบมำตรฐำนทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(8) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5
จานวน 427,000 บาท
สำยไร่นำยเจือ ดู่สันเทียะ – ไร่นำยจุล เดมขุนทด ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว
1,200.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 540.00
ลูกบำศก์เมตร
ตำมแบบมำตรฐำนทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(9) โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5
จานวน 79,000 บาท
สำยถนนลำดยำงบ้ำนด่ำนนอก-บ้ำนวัง ไปทำงทิศใต้ – ที่ดินนำยบุญเลิศ ดุกขุนทด
- ถนนดิน กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมำตร
ดินถมไม่น้อยกว่ำ 300.00 ลูกบำศก์เมตร
- เสริมหินคลุก กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 45.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด

-15(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7
จานวน 185,000 บาท
เริ่มจำกถนน สำยด่ำนนอก - บ้ำนวังไปทำงทิศตะวันตก - บ้ำนนำยสมเกียรติ นิล
สอน ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 115.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 345.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนที่องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(11) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
จานวน 148,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยนำนำยกิมยง - หนองละมั่ง ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 1,000 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3,500 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยเล้ำเป็ด - นำบึง ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 600 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,800 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยบ่อกรวด - นำสนำม ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 800 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,400 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 4 สำยดอนอีโง๊ะ - สำมแยกนำนำยรวย ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 640 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,560 ตำรำงเมตร ตำมแบบทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(12) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
จานวน 254,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยสำมแยกบ้ำนนำยเทียม - สำมแยกเขตตำบลสระจรเข้ ถนนกว้ำง 4.00
เมตร ยำว 2,600 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 10,400 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยสำมแยกนำนำยน้อย - สำมแยกนำนำงปุ้ย ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว
600 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,800 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยสำมแยกนำนำยนวย - ไร่นำยอนันต์ ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว
1,800 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 5,400 ตำรำงเมตร ตำมแบบที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย
(13) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านน้อย หมู่ที่ 3
จานวน 240,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยสำมแยกป่ำช้ำ - สำมแยกไร่นำยพุ่ม ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 500
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยสำมแยกไร่นำยสนั่น – สระ SML ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 300
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยสำมแยกสระ SML - ป่ำเจียบกลำง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว
2,300 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 9,200 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 4 สำยสำมแยกปำกโกรก - นำนำยประทวน ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว
1,200 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4,200 ตำรำงเมตร ตำมแบบที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย

-16(14) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
จานวน 227,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยถนนหลวง 2148 - ละเลิงยำยมี (ช่วงนำนำยแสง ดุนขุนทด ไปทำงทิศ
ใต้) ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,100 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ
4,400 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยศำลำบน – หนองละมั่ง (ช่วงศำลำบน – สำมแยกหนองโจด) ถนนกว้ำง
4.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 8,000 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยถนนหลวง 2148 - ละเลิงยำยเมือง ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 600
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,100 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 4 สำยถนนหลวง 2148 - หนองกก (ช่วงไร่นำงวำสนำ – สำมแยกหนองกก)
ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 300 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,200
ตำรำงเมตร ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(15) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 จานวน
220,000 บาท
ช่วงที่ 1 สระประปำหมู่บ้ำนไปทำงทิศเหนือ - ทุ่งด่ำนเหนือ (ช่วงบ่อขยะสำธำรณะ ทุ่งด่ำนเหนือ) ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,700 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ 10,800 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยนำนำยทอง ชำนำญพุทรำ – นำนำยประเสริฐ ธงสันเทียะ ถนนกว้ำง
4.00 เมตร ยำว 500 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยไร่นำยจุล เดมขุนทด - ไร่นำงอำภำ นพขุนทด ถนนกว้ำง 3.50 เมตร
ยำว 700 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,450 ตำรำงเมตร ตำมแบบที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย
(16) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6
จานวน 312,000 บาท
ช่วงที่ 1 สำยโรงเรียนบ้ำนละเลิงพิมำนไปทำงทิศใต้ ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว
2,000 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 8,000 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 2 สำยหนองปลำซิวไปทำงทิศใต้ ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 400 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,600 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 3 สำยต้นนำงดำ - หนองสะแก ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,450 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4,350 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 4 สำยทุ่ง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,600 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ 6,400 ตำรำงเมตร
ช่วงที่ 5 จำกถนนลำดยำงสำยละเลิงพิมำน - กุดม่วง - นำสำโรง ถนนกว้ำง 4.00
เมตร ยำว 300 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร ตำม
แบบทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย

ประธำนสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ปิดประชุม

-17(17) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7
จานวน 115,000 บาท
สำยหนองกระเต็งไปทำงทิศเหนือ - ฟำร์มไก่ ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 8,000 ตำรำงเมตร ตำมแบบที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1
ป้ำย
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,171,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน)
ตำมที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมและได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินสะสมแล้วนั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
ในประเด็นต่ำง ๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยกมือครับ
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่
1 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ)
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ
เรียนประธำนสภำที่เคำรพ และสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ เนื่องเมื่อ วันที่ 25
เมษำยน 2562 เวลำ 17.00 น. ได้เกิดเหตุวำตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่ำน
นอกทำให้บ้ำนเรือนรำษฎร ได้รับควำมเสียหำยจำกวำตภัย จำนวน 10 หลัง
สำหรับกำรช่วยเหลือ ก็จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ต่อไป
สำหรับกำรช่วยเหลือเบื้องต้น อยำกให้ท่ำนสมำชิกได้ดำเนินกำรดังนี้
1. ให้สมำชิก อบต. หำกเกิดเหตุ และเหตุสงบแล้ว ได้ดำเนินกำรตรวจสอบควำม
เสียหำย และรำยงำนพร้อมรูปถ่ำยให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกทรำบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ส่งเรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชน
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรซ่อมแซมที่อยู่อำศัยของประชำชน
มีท่ำนใดจะสอบถำม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้ำไม่มี ผมขอขอบพระคุณ
ทุกท่ำนที่มำประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว
ผมขอปิดกำรประชุม ครับ
เวลำ 1๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

สำรำญ พินิจ
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำยสำรำญ พินิจ)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) งิ้ว ดีขุนทด
(นำยงิ้ว ดีขุนทด)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ) จรัส ดำขุนทด
(นำยจรัส ดำขุนทด )
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก
( นำยบุญมี เที่ยงจันทึก)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ) เสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

