
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

***************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 เลขานุการสภา อบต.ทับหมัน  ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุม  ปรากฏครบองค์ประชุม  จึงกดปุ่มสัญญาณ

เข้าประชุม  ประธานสภาตรวจนับองค์ประชุมถูกต้อง  จึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

ประธานสภา อ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบต.ทับหมัน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  และประกาศนัด

ประชุมสภา อบต.ทับหมัน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  คร้ังที่  ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  

ที่ประชุม รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  ๓  ปี 

ประธานสภา ขอให้นายกแถลงหลักการและเหตุผล 

นายก ด้วยแผนพัฒนา  ๓  ปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ อบต. ซึ่งมีลักษณะก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดหาขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  โดยมีการทบทวน

ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  จึงเสนอร่างแผนฯ  เพื่อขอความเห็นชอบสภา  เพื่อฝ่ายบริหาร

จะได้อนุมัติต่อไป  ส่วนรายละเอียดเร่ืองแผนพัฒนา  จะได้ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผนชี้แจงต่อไป 

นางจินตนา แจ้งฉาย  

จนท.วิเคราะห์ฯ ร่างแผนพัฒนาได้ได้ก าหนดไว้  ๖  ยุทธศาสตร์และโครงการเกือบทั้งหมดได้ผ่าน

กระบวนการประชาคม  เรียงล าดับความส าคัญ  อีกส่วนน ามาจากแผนชุมชน  ข้อมูล  

 



-๒- 

 

กชช.๒ค และจากส่วนราชการ  รายละเอียดโครงการตามร่างแผนพัฒนา  ๓ ปีที่แจกให้

แล้ว 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการหรือไม่ 

   - ไม่มี- 

ประธานสภา  ถ้าไม่มีผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  ๓ ปี  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธานสภา  ขอให้นายกชี้แจง 

นายก   เน่ืองด้วยระยะนี้มีฝนตกชุก  ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน  ท าให้ถนนลูกรังในต าบลเสียหาย

มาก   

ราษฎรท าหนังสือร้องขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  จึงได้เสนอโครงการมาเพื่อขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

๑.โครงการปรับเกรดผิวทางด้วยรถเกรดเดอร์  หมู่ที่ ๑ – ๖  งบประมาณ  ๗๘,๗๕๐  บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

๒.โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดิน  รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภา  ผมเห็นว่าตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างไม่ควร  รีบด าเนินการสร้างร้ัว  

นายก เป็นการเสนอไว้เพื่อเตรียมพร้อมคาดว่าอีกไม่เกิน  ๑  เดือน  จะได้รับอนุมัติงบสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  หากยังไม่ได้รับอนุมัติก็จะยังไม่ด าเนินการ 

ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุม  โดยพิจารณาลงมติที่ละโครงการ  ผมขอถามว่าโครงการที่ ๑  

โครงการปรับเกรดผิวจราจร  หมู่ที่  ๑ – ๖ งบประมาณ  ๗๘,๗๕๐  บาท  สมควรอนุมัติ

หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๑  ด้วยมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา ต่อไปโครงการที่ ๒  โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดิน  รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ประชุม อนุมัติ  ๓  เสียง  ไม่อนุมัติ  ๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 



-๓- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวด  ครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ส านักปลัด  ส่วนการศึกษาและส่วนโยธา 

ประธานสภา ขอให้นายกแถลงหลักการและเหตุผล 

 ขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจง 

นายนฤดล หอมหวล เน่ืองจากโครงการเดิมตามข้อบัญญัติมิได้ก าหนด  รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ชัดเจนและ  

(ปลัด อบต.) มิได้แยกราคาตามแยกไว้  ประกอบกับบางรายการมีศักยภาพเกินความจ าเป็น  จึงขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ประกอบงบประมาณดังนี้  โดยโครงการใหม่เป็นดังนี้  

 ส านักปลัด  ข้อ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งไว้  ๕๖,๘๐๐  บาท   

๑.๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับคอมพิวเตอร์  ๑ ชุด  ตั้งไว้  ๔,๐๐๐  บาท 

๑.๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ชุด  ตั้งไว้  ๒๙,๘๐๐  บาท 

ดังนี้  CPU ไม่ต่ ากว่า  ๒.๒ GHZ, DDR RAM ไม่ต่ ากว่า  ๒ GB,HARD DISK ไม่ต่ ากว่า 

๒๕๐ GB, จอ LEDไม่ต่ ากว่า  ๑๙ นิ้ว, DVD-RW, MOUSE,KEYBOARD, เคร่ืองปริ๊น

เตอร์แบบฉีกหมึก, เคร่ืองส ารองไฟ 

งานการศึกษา ข้อ ๑.๓ ประเภทคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๒๙,๘๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  เคร่ือง  ดังนี้  CPU ไม่ต่ ากว่า  ๒.๒ GHZ, DDR RAM ไม่

ต่ ากว่า  ๒ GB,HARD DISK ไม่ต่ ากว่า ๒๕๐ GB, จอ LEDไม่ต่ ากว่า  ๑๙ นิ้ว, DVD-RW, 

MOUSE,KEYBOARD, เคร่ืองปริ๊นเตอร์แบบฉีกหมึก, เคร่ืองส ารองไฟ  

ส่วนโยธา  ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๓๖,๕๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

๑.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED, สีแบบ NETWORK ๑ ชุด 

๒.แสกนเนอร์ส าหรับเก็บเอกสารทั่วไป  ๑ ชุด 

ประธานสภา ผมขอมติในที่ประชุมจะอนุมัติให้โอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ๒๕๕๔ หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๔  โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นเอกฉันท์ 

 

 



-๔- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่นๆ 

นายก ผมขอเสนอญัตติด่วน  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๒๕๕๔  ส่วนโยธา หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเนื่องจากพิมพ์ตกหล่น  โครงการที่ ๑๖  

โครงการดาดคอนกรีตคลอง C๕๔-๕  หมู่ที่  ๔  เดิมพิมพ์ข้อความยาว  ๘๐  เมตร  ขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่เป็นยาว  ๒๔๐  เมตร  ส่วนงบประมาณและรายละเอียด

อย่างอื่นคงเดิม  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาพิจารณาเป็นญัตติด่วน  

ประธานสภา ผมอนุญาตและขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาและลงมติ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

นายก อบต. ผมขออนุญาตประธานสภา  เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วน  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  ๕  โครงการดังนี้ 

 ๑.โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมูที่  ๑ – ๖ จ านวน ๖๒  จุด  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๒.โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง  หมูที่ ๒  จากนานายย้วย  อยู่สวัสดิ์ ถึงหนองบอน  สภาพ

เดิมปากคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร  ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร  ขุดลอกแล้ว 

ปากคลองกว้าง  ๑.๕๐ เมตร  ก้นคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก  ๐.๘๐ เมตร ยาว  ๘๐๐ เมตร 

ปริมาตรดินขุด  ๑๗๖  ลบ.ม. งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.โครงการขุดคลองน้ าทิ้ง  หมู่ที่ ๒  จากนานายบุญช่วย  บุญเนียง  ถึงบึงกรองทอง   

สภาพเดิม  ปากคลองกว้าง  ๓  เมตร   ก้นคลองกว้าง  ๒  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร       ขุด

ลอกแล้ว ปากคลองกว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ก้นคลองกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก  ๑.๕๐  เมตร  

ยาว  ๘๐๐  เมตร  ปริมาตรดินขุด  ๑,๔๐๐  ลบ.ม.  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 

๔.ขุดลอกคลองน้ าทิ้ง  หมู่ที่  ๕   สายนานางล าจวน  ทรัพย์เมฆ  ถึงคลอง  DR ๗   สภาพ

เดิมปากคลองกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ก้นคลองกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ขุดลอก

แล้วปากคลองกว้าง  ๒  เมตร  ก้นคลองกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๘๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  

เมตร  ปริมาตรดินขุด  ๔๖๐  ลบ.ม.  งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท 

๕. โครงการเจาะท่อลอกถนนเพื่อระบายน้ า  หมู่ที่  ๓  ท่อขนาด  ๘  นิ้ว  บริเวณทางขึ้น

คลองชลประทาน  C๔๐   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภา  ผมอนุญาตให้สภาพิจารณาว่า  จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง  ๕  โครงการหรือไม่ 



-๕- 

 

ที่ประชุม  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน  ๕  โครงตามที่เสนอขออนุมัติ 

ประธานสภา  ผมขอปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐  น. 

 

                     ลงชื่อ          ผู้จดบันทึกการประชุม 

  (นายนฤดล   หอมหวล) 

เลขานุการสภาอบต.ทับหมัน 

 

 

 

  

  

 

 

 


