บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทับหมัน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทับหมัน
************************
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เลขานุการสภา ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาประชุมครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียก
ประชุมสภา ประธานตรวจนับองค์ประชุมครบแล้ว จึงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สภามีมติรับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเร่งด่วน แก้ปัญหาสาธารณภัย

ประธานสภา

ขอเชิญนายกแถลง

นายสุวิทย์ โตทุ้ย

เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยมีร่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มี
ฝนตกติดต่อกัน ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัว ระบายน้าไม่ทัน ชาวไร่ชาวนา
เดือดร้อน น้าท่วมไร่นาหลายวัน จึงจาเป็นต้องดาเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
จึงได้ขอเปิดสมัยวิสามัญต่อนายอาเภอ และได้เรียกประชุมสภา เพื่อเสนอ
โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๖ โครงการดังนี้
๑.โครงการวางท่อระบายน้าบริเวณสามแยกบึงประดู่ หมู่ที่ ๕ ด้วยท่อ PVC
ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพัก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการซ่อมถนน คสล. บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ ๖ ด้วยแอสฟัสติกสาเร็จรูป
งบประมาณ ๘,๑๐๐ บาท
๓.จัดซื้อทราบเพื่ออุดท่อระบายน้าพนังกั้นน้าแม่น้ายม เพื่อไม่ ให้น้าในแม่น้ายม
เข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐
บาท

-๒๔.จัดซื้อท่อระบายน้า หมู่ที่ ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑๐๐ x ๑๒ ท่อน งบประมาณ
๑๓,๒๐๐ บาท
๕.จ้างเหมาแบ็คโฮ เปิดดินหน้าท่อ หมู่ที่ ๒ เพื่อระบายน้าในแม่น้าพิจิตรเก่า
งบประมาณ ๕,๔๐๐ บาท
๖.โครงการวางท่อระบายน้าบริเวณทางข้ามแม่น้าพิจิตรเก่า หมู่ที่ ๒ เพื่อระบาย
น้า หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖ วางท่อขนาด ๘๐ x ๑๐๐ จานวน ๙ ท่อน
รองด้วยแผ่นพื้นสาเร็จพร้อมลงหินคลุก งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ประธานสภา

มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่

-

ไม่มี-

ประธานสภา

ผมขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๖
โครงการที่นายกเสนอหรือไม่

-

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดาเนินการทั้ง ๖ โครงการด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔
หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานัก
ปลัดและส่วนโยธา

ประธานสภา

ขอให้นายกชี้แจง

นายก

ผมขอให้ปลัดชี้แจงแทน

นายนฤดล หอมหวล

เนื่องจากเดิม อบต. ได้ขออนุมัติจังหวัด จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้
มาตรฐาน ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๓ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งตอบกลับว่า
อนุมัติในหลักการและให้ใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จึงจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔
ให้ตรงกับราคากลางและคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติ โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงใหม่ดังนี้

-๓๑.สานักปลัด หมวดครุภัณฑ์
๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๒๐๐ บาท
๑.๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน, เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จานวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๔,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด เป็นเงิน
๔,๕๐๐ บาท และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค สาหรับสานักงาน
แบบ ๒ รายละเอียดตามลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จานวน ๒
เครื่อง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๒.สานักปลัด งานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์
๑.๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๔,๕๐๐ บาท
๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๔,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สานักงาน, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก, เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
๗๕๐ VA จานวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี ๒๕๕๔ เป็น
เงิน ๒๔,๒๐๐ บาท
๓.ส่วนโยธา หมวดครุภัณฑ์
๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๑) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดฉีด LED สีแบบNetwork เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐
บาท
(๒) แสกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

-๔รายละเอียด (๑),(๒) ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๔
ประธานสภา
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ไม่มีผมขอมติ
-ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขคาชี้แจงเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๔ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

เรื่องอื่นๆมีไหม ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายนฤดล หอมหวล)
เลขานุการสภา

