
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่  2/2560 
วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 
.................................................. 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1) นายสมบูรณ์   สิมภะรักษ์  ขอลากิจเนื่องจากน้องชายเสีย 
2) ขอเชิญร่วมงานพิธี 12 สิงหาราชินี ที่หอประชุม อ าเภอพิบูลมังสาหาร  เวลา 08.00 น. 
การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว  ชุดกากีแขนยาว  
3) ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรักน  า  รักป่า รักษาแผ่นดิน ที่ อบต.โนน
กาหลง เวลา 09.00 น. 
4) ขอให้ทุกท่านปลูกดาวเรือง คนละ 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานพอดีในช่วงเดือน ตุลาคม 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  1  สงิหาคม  2560 

 

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ) ดิฉันขอยกยอดรายงานขอไปรับรองในการประชุมครั งต่อไปเนื่องจากเขียน
รายการไม่เสร็จ 

ที่ประชุม      รับทราบ ให้ไปรับรองในการประชุมครั งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตตเิสนอเพ่ือพิจารณา 

  3.1  การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 
นายสุนี(ประธานสภาฯ)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ((ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 

                          เกี่ยวกบัด้านการบริการชุมชนสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประ 

                         เภทตามระเบียบแล้ว 
(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 

ก่อหนี ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 

      ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม คงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
สถานะทางการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  

                 เงินสะสม ณ ปัจจุบัน ( ณ  31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 5,604,960.49 บาท  
                                   รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายเงินสะสม  ตามเอกสารที่แจกให้ขอให้คณะผู้บริหาร    
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                         และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม 
 

นายแพง(นายก อบต.) ผมขอให้ผอ.กองช่างชี แจงแทนผม หลังจากไปส ารวจและประมาณราคาให้ทราบ 
 

นายธรอธิป (ผอ.กองช่าง) ตามท่ีท่านสมาชิกสภาแจ้งความเดือดร้อนและให้ไปส ารวจความเสียหาย และประเมิน
ราคาเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอใช้เงินสะสมตามรายการ
โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560 งบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท มีดังนี  

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง(สายร่องขามป้อม) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย งบประมาณ 80,000 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง(สายนายครรชิต  เจริญราษฎร์) 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330  
ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,500  ตารางเมตร ปริมาตรดินถมคัน
ทางไม่น้อยกว่า 1,070 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน  า ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร 
จ านวน 4 ท่อน 1 จุดพร้อมยาแนวรอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ 
100,000 บาท 

4. โครงการจัดสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสุบัน จ านวน 3 จุด  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 154 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตาราง
เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 475 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 
100,000 บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,250  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 170 ลูกบาศก์เมตร ตลอดสาย งบประมาณ 100,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลียบ(สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่) 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 960  
ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย งบประมาณ 100,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านป่าก้าว(สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,600  ตารางเมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160  ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 
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9. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 216  ตาราง
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)งบประมาณ 100,000 บาท 

10. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง  ขนาดผิว
จราจร กว้างข้างละ 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)งบประมาณ 
100,000 บาท 

11. โครงการเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง จ านวน 5 สาย ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  
เมตร ความยาวรวม 5,250 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 100,000 บาท 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ชี แจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่ละหมู่บ้าน ที่ต้องการ
ขอใช้เงินสะสมเพื่อเหตุใด 

 

นายอ านาจ(ส.อบต.ม.1) เดือดร้อนมีความจ าเป็น เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง และเส้น
ที่ 2 ต้องการซ่อมแซม สายนานายครรชิต  มีผู้ใช้ประโยชน์สัญจรไปมาไม่ต่ ากว่า 3-4 หลังคา
เรือน เป็นซอยเล็ก 

นายทุเรียน(ส.อบต.ม.2) เป็นเส้นทางเก่า มีความจ าเป็นเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ที่ชาวนาสัญจรไปท า
เกษตรกรรม หน้าฝนเทียวไม่ได้ อยากให้ฟ้ืนฟูเพ่ือผู้คนจะได้สัญจรไปมา ได้สะดวก สบาย  
กว้าง 3 เมตร  ระบุไว้ 3 เมตรขอเพ่ิมเป็น 3.50 เมตร ขอขยายเพิ่ม เพื่อรถจะได้สวนทางกัน
ได้ 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง) ตามที่ผมได้ไปดูพื นที่ ถนนดินต่ ามาก สูง 50 ซม. ขอเพ่ิมกว้าง 3.50 เมตร ก็เพ่ิมได้แต่
ต้องมีผู้อุทิศที่ดินให้ทางราชการก่อน 

นายทองใบ(ส.อบต.ม.3) สร้างที่ก าจัดมูลฝอย  เนื่องจากหมูบ่้านไม่มีที่ก าจัด  เร่งด่วนเป็นปัญหาขยะเหม็น 
เร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั งนี  

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)  ใช้เงินสะสม ต้องให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ตัดสินว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไมก่่อสร้าง
เตาเผาขยะ ที่จะเป็นปัญหาตามมา คือเรื่องค่าไฟฟ้าท่านจะบริหารอย่างไร และเป็นก่อสร้าง
ใหม่ เพราะว่ามันเป็นครุภัณฑ์ผมว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

นายส าลอง(ส.อบต. ม.4) ถนนลูกรังช ารุด เส้นเหนือวัดสัญจรไปมาล าบาก ซ่อมถนนลูกรัง 3 ซอย อีก 2 เส้นเป็น
รอยต่อระหว่าง ม.1 ม.4 น  าท่วมขัง 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) มีความจ าเป็นต้องของบเงินสะสมหน้าฝน น  าท่วมตัดถนน ช ารุดมาก ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร  ควรจะใส่ท่อระบายน  า ถึงจะแก้ปัญหาได้ 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง) ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนไปท าการเกษตรของชาวบ้าน จากการส ารวจวัดได้  500   
เมตร ระยะทางหินคลุก ถ้าหากจะได้ดินแห้ง ต้องรอให้หมดหน้าฝน อยากให้เปลี่ยนแปลงเป็น 
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                         ลงดินลูกรังจะได้ระยะทางยาวขึ น  ดูหน้างานแล้ว หากใช้หินคลุกปริมาณหินจะไม่ทั่วถึง 

นายสาคร(ส.อบต.ม.6)ถนนเส้นหน้าบ้านนายโฮม  นนท์ศิริ เป็นหลุมเป็นบ่อ หลุมเยอะมาก  สัญจรไปมา ล าบาก 
อยากให้ซ่อมแซมถนนโดยเอาหินคลุกลงไปแก้ไขเบื องต้นก่อน 

นายธรอธิป (ผอ.กองช่าง) ถนนเส้นนี เป็นทางเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.5-ม.6  กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร จะ
ด าเนินการลงหินคลุก  เกรดและปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

นายจันทา(ส.อบต.ม.7)ถนนเส้นนี เคยซ่อมแซมไปแล้ว หน้าฝนมา ก็ยังช ารุดอีกเหมือนเดิม  อาการสาหัส  หน้าฝน 
เทียวสัญจรไปมาล าบาก อยากให้ซ่อมแซมโดยเอาหินคลุกไปลงแก้ไขปัญหา 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนลูกรังสายข้างวัด  เป็นเส้นทางบ้านป่าก้าวเชื่อมบ้านนกเต็นท์ ต.โนนกลาง มีปัญหา
เป็นหลุม เป็นบ่อ และเชื่อมถนนลาดยาง สภาพปัญหาไม่ทั่วเส้น  

นายบัวพา(ส.อบต.ม.8)ถนน คสล.สายหน้าประปา ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ ่เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงอันตราย เป็น
หลุม 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนคสล.ใกล้หอปอประปา ก่อสร้างตั งแต่ ปีงบ 2549 เกิดร่อน  เป็นหลุมเป็นบ่อ 
อยากให้ซ่อมแซมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ นอีก เทคอนกรีตใหม่ ยาว 70 เมตร  

นายโฮม(ส.อบต.ม.9)ขอใช้เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนหน้าฝนการสัญจร ไปมาล าบาก หน้าฝน จึง
เสนอให้มีการขยายผิวถนน ให้กว้างเพิ่มขึ น 4 เมตร เพ่ือประชาชนจะได้สัญจรไปมาสะดวก 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)ถนนคอนกรีตเส้นนี มีรอ่งระบายน  าเป็นท่อครึ่งซกีหงาย มีบางช่วงบางตอนไม่ได้ปิด  ถ้า
จะรื อออกนั นมันเป็นครุภัณฑ์  บางช่วงติดร่องน  าแล้วถ้าทุบและรื อทั งแนวและท าขึ นใหม่งบ
จะต้องเพ่ิมขึ นและเกิน 100,000 บาทแน่นอน  ผมว่ามันเป็นการก่อสร้างจะไม่เข้า
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม 

นางสาววาสนา(เลขานุการ/ปลัด อบต.) ส าหรับโครงการของหมู่ 3 และหมู่ 9 ไม่มีในแผนพัฒนาสี่ปีและเป็น
โครงการที่ก่อสร้างใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใช้เงินสะสมได ้ขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข   

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)ส าหรับโครงการที่ 11 เป็นนโยบายของท่านนายกท่ีให้ส ารวจและแก้ไขปัญหาถนน   
จ านวน 5 สายที่น  าท่วมขัง ไม่มีร่องระบายน  า หน้าฝนท าให้สัญจรไปมาล าบาก ดังนี   

                            1. เส้นที่ 1 ถนนเส้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายหนองบก เลยถนนคสล.ไป   
                             2. เสน้ทางที ่2 เป็นหลุมเป็นบ่อร่องลึก  
                             3. เสน้ที่ 3 หมู่ 2 ถนนเชื่อมต าบลบ้านราษฎร์เจริญ   
                             4. เสน้ที่ 4  ม.8 สายข้าง รพสต. โนนกาหลง  เป็นถนนคันนา น  าท่วมขัง เกรดปรับใหม่

ให้น  าไหลลงร่อง  เดินทางสะดวก  
                             5. เสน้ที่ 5  เส้นห้วยไผ่ ม.1  นาพอ่สิงห์ น  าท่วมถนน  ชาวนาสัญจรไปมาล าบาก  ขอให้

แก้ไข  
                                ส าหรับโครงการ ม.3 และ ม.9 ไม่เข้าหลักเกณฑ์ นั นให้ไปด าเนินการซ่อมแซม ถนน

ลูกรัง  และซ่อมแซมถนนคสล. โครงการ ม.5 ขอให้แก้ไขเป็นลงดินลูกรังแทนหินคลุก 
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นายสาคร(ส.อบต.ม.6)ขอเพ่ิมให้ซ่อมแซม ตั งแต่ ศพด.ดอนโด่ ลงไป เนื่องจากถนนไม่มีร่องน  า หน้าฝนมีแต่ขี 
โคลน  และเกรดให้ด้วยไม่เกิน 100 เมตร 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5)ผมคาใจการซ่อมแซม  ถนน 5 สาย ฟังท่านนายกชี แจงมาก็ดีอยู่ เส้นทางแก่งดูกใส ไปหา
บ้านราษฎ์เจริญ เอาหินคลุกไปลงจะไม่ดีกว่าหรือ 

นายโฮม(ส.อบต.ม.9)เรื่อง ถนน 5 สาย ถ้าหากมีการเกรดอย่างเดียวคงไม่ได้ผล เส้นทางแก่งดูกใส ไปหาบ้าน
ราษฎ์เจริญ ถ้าไม่มีหินไปกลบ ถม  คงจะเป็นหลุมเป็นบ่อ เหมือนเดิม ควรเอาดิน ไปใส่ 9-10 
รถ  เกรดเหนือหลุมเดิม ดันร่องน  า  ควรด าเนินการให้ดีเพราะถนนเส้นนี เป็นถนนหลัก ที่
ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา เข้าตัวเมืองพิบูลมังสาหาร 

นายธรอธิป(ผอ.กองช่าง)งานเกรดปรับผิวจราจร มีร่องน  าด้วย ส่วนปริมาณหินที่แก่งดูกใส ลงงานเอาดินมาปรับ
ผิวให้ด้วย 240 เมตร  ปีหน้าคงได้งบ มาท าถนนคสล.  

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีท่านใดสงสัยและจะอภิปรายอีกหรือไม่  

ที่ประชุม              ไม่มี    

นายสุนี(ประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม เห็นชอบงบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะไม่ขอ
เป็นรายโครงการ  ผมจะขอเป็นภาพรวมทุกโครงการ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้จ่าย
ขาดเงินสะสม จ านวน 1,000,000 บาท  เพ่ือไปด าเนินการโครงการจ านวน  11  โครงการ
ตามเสนอ  กรุณายกมือ                 

 

มติที่ประชุม         เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  16 เสยีง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี   ลา 1 คน 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ตามที่ได้มีการอภิปรายและขอแก้ไขโครงการ และมีมติที่ประชุมไปแล้วขอให้เลขานุการสรุปให้
ท่านสมาชิกทราบอีกครั ง 

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ) สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  1,000,000 บาท  
เพ่ือไปด าเนินโครงการดังนี   

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง(สายร่องขามป้อม) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย  งบประมาณ 80,000 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง (สายนายครรชิต  เจริญราษฎร์) 
ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330  
ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ปริมาตรดินถมคัน
ทางไม่น้อยกว่า 1,070 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน  า ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
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                        จ านวน 4 ท่อน 1 จุดพร้อมยาแนวรอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ      
                        100,000 บาท 
 

4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ  ขนาดผิวจราจร กว้าง    
4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 216  ตาราง
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท 

 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสุบัน จ านวน 3 จุด  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  ความยาวรวม 154 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตาราง
เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 475 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 
100,000 บาท 

 

                        6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50     
                        เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000  ตารางเมตร  ปริมาตรดิน   
                        ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร ตลอดสาย งบประมาณ 100,000 บาท 
 

                        7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลียบ(สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้าน  
                        ดอนโด่) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า                 
                        960  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
                        ตลอดสาย งบประมาณ 100,000 บาท 
 

                        8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านป่าก้าว(สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,600  ตารางเมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160  ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

 

                        9. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 216  ตาราง
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท 

 

                        10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600  ตารางเมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 475  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ 
100,000 บาท 

 

11. โครงการเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง จ านวน 5 สาย ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  
เมตร ความยาวรวม 5,250 เมตร หรือมีพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2  การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                     2560 ครั้งที่ 1 /2560 
นายสุนี(ประธานสภาฯ)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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                                             ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
รายละเอียดตามร่างใบเปลี่ยนแปลงค าชี แจง ตามเอกสารที่แจกให้ขอให้คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม 

 

นางสาวสุจิราพร(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา) กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจง 
เนื่องจากไม่สามารถจัดซื อได้  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  เครื่องพิมพ์
Muntifunction  ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท                       
ข้อความเดิม 

                           เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแบบ LED  มีหน่วยความจ า(Memory ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 192  MB  มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface ) แบบ 10/100 
Base -T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600X600 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาท(ีppm) สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวด าและสี)ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 
dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document  Feed ) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั ง
สีและขาวด า  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A4, Latter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

                       ข้อความใหม่ 
                           เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน มีหน่วยความจ า(Memory )ขนาดไม่น้อยกว่า 192  MB  มีช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย(Network  Interface ) แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi  มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได้ มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed ) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า  สามารถท าส าเนา
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Latter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) เจ้าหน้าที่ได้ชี แจงแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
 

นายสาคร(ส.อบต.ม.6) การเปลี่ยนแปลงค าชี แจงอยากทราบหลักการที่เปลี่ยน ให้ชัดเจนกว่านี  
 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) ผมว่าเป็นการชงเรื่องขึ นเองเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็มาน าเสนอ ถ้าเป็นสมาชิกสภา
ต้องการ กลับไม่ได้   ทีเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็ได้ เห็นใจสภาด้วย สังเกตเป็นสมาชิกสภามา 
4 ปี เป็นอย่างนั น  ฝากเป็นหูเป็นตาให้พ่อแม่พ่ีน้องด้วย  มีอะไรขอให้บอกกันก่อนค่อนข้าง
จะเป็นการมัดมือชก 
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นายสายันต์(นักวิชาการศึกษา)เนื่องจากกระทรวงไอซีที ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ เราตั งไว้
คุณลักษณะเหมือนเดิม ตั งแต่ปีที่แล้ว  เลยต้องแก้ไขให้ได้ตามคุณลักษณะใหม่ที่ก าหนด
ปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงไอซีที 

 
นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.) สาเหตุที่กองการศึกษาฯ ขอเปลี่ยนนั นคือไม่สามารถจัดซื อได้ ต้อง

แก้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงก่อน  ไม่ใช่การตั งรายการใหม่ หรือขอโอนงบประมาณใหม่  อ านาจ
การเปลี่ยนแปลงเป็นของสภาตามกฎหมาย ข้อ 29  งบประมาณอนุมัติให้แล้วในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ค าชี แจงที่ขอเปลี่ยนมี 2 จุด  นอกนั น
เหมือนเดิม งบประมาณเท่าเดิม ดังนี  

                   1. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)  
                    2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  22 หน้า ต่อนาที(ppm)  
              ขอแก้ไขเป็น 

1. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)     
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที(ppm) 

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) เจ้าหน้าที่ได้ชี แจงแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุม             ไม่มี 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ)ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั งที่ 1  

 

มติที่ประชุม          เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  16 เสยีง ให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  เครื่องพิมพ์
Muntifunction  ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท    ดังนี้                   
ข้อความเดิม 

                           เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแบบ LED  มีหน่วยความจ า(Memory ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 192  MB  มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface ) แบบ 10/100 
Base -T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600X600 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวด าและสี)ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 
dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document  Feed ) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั ง
สีและขาวด า  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A4, Latter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

                       ข้อความใหม่ 
                           เครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี  งบประมาณ 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter Copier Scanner และ Fax  
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                        ภายในเครื่องเดียวกัน มีหน่วยความจ า(Memory )ขนาดไม่น้อยกว่า 192  MB  มีช่อง

เชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย(Network  Interface ) แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi  มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได้ มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed ) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า  สามารถท าส าเนา
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Latter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอื่น ๆ 
นายทุเรียน(ส.อบต.ม.2) อยากให้ผู้บริหารแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มาเอาเสาไฟฟ้า ที่ ม.2 ขึ นให้ด้วย เสาโค่น 

ประมาณ 3-4 ต้น ชาวบ้านสญัจร ไปมา กลัวเกิดอันตรายล้มทับ  หลายวันแล้วยังอยู่
เหมือนเดิม 

นายสาคร(ส.อบต.ม.6)อยากให้ติดตามเรื่องงบประมาณ 40,000 บาท ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.6 การไฟฟ้ายังไม่
มาด าเนินการให้ พี่น้องประชาชนฝากถามมา  เกิดจากปัญหาค้างคาเรื่องใดแจ้งให้ทราบด้วย 

นายบัวพา(ส.อบต.ม.8) เรื่องไฟฟ้า ม.8 สายดับ สายไปวัด 6-7 หลอด สอบถามทางช่างว่าไม่มีงบไปด าเนินการ 
ท าไมไม่มี เคยสว่างแล้วมามืด มันก็ดูไม่ดี ติดกล่องสายดับเปลี่ยนกล่องน่าจะใช้ได้ 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) ติดใจเรื่องสนาม อบต. ท าไมไม่ให้คนงานตัดหญ้า พนักงานก็มีเยอะอยู่ เครื่องตัดหญ้าก็มี
ท าไมไม่ใช้ ท าไมให้วัวมาตัดให้  ดูเป็นภาพที่ไม่สวยงาม  เคยพูดมา 3-4 ครั งแล้ว  ก็ยัง
เหมือนเดิม และเรื่องคนงานเราก็ม ีพนักงาน กู้ชีพ EMS ก็มี  ต าบลอ่ืนเขาให้ขนโต๊ะ ขนเต้นท์
ไปส่งหมู่บ้านเมื่อมีงาน เป็นงานเป็นการ  อยากให้เราท าเหมือนเขา ให้บริการขนให้ ไม่อยาก
ให้ไปรบกวนชาวบ้าน 

นายส าลอง(ส.อบต.ม.4) ในข้อบัญญัติงบประมาณ 50,000 บาท ของ ม.4 ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะถามอีก ถ้าไม่มี ผมจะให้ท่านนายกได้ตอบค าถาม 

นายแพง(นายก อบต.) - เรื่องเสาไฟฟ้าส้มที่ ม.2 ประสานแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว เขาบอกว่ารถเครน
เขาไปซ่อมอยู่ ขอเวลาซ่อมก่อน เขาจะมาด าเนินการให้  

                        -  งบขยายเขตการไฟฟ้าของ ม.6  ม.4  ม.8 จะติดตามให้ต่อไป 

                        - เรื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าหมดเป็นความจริง ซื อมาตามการแจ้งความเสียหายเดี๋ยวจะรีบ
ด าเนินการจัดหาให้ ม.8 ต่อไป 

                        - เรื่องการเอาวัวมาเลี ยงใน อบต. สถานที่ราชการ  ผมจะว่ากล่าวตักเตือนให้ ดูแล้วก็ไม่
สวยงาม ต้นไม้ถูกท าลาย เสียหาย เอาสัตว์มาเลี ยงในสถานที่ราชการไม่เป็นการดี 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม             ไม่มี   

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  12.10 น. 
 
(ชื่อ)                   ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
       (นางสาววาสนา  วงศ์โสภา ) 
           เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
       (นายสุนี    ใจประดิษฐ ) 
          ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

  
 

 


