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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ผู้เข้าประชุม
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ชื่อ – สกุล
นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
นางพัฒนวดี คชบาง
นางสาอาง รัตนา
นายพิชิต แสนเจ๊ก
นายสามารถ ซื้อค้า
นายประเสริม พัดพิมาย
นายรังสรรค์ ผลนา
นายสมศักดิ์ พัฒนกุล
นายพิเชฐ แช่มพุทรา
นายประจักษ์ แก้วบัณฑิต
นายเฉียบ สบาย
นายชาลี เพ็งที
นายฉอ้อน แร้นพิมาย
นายครองสิน ทองเครือ
นายเด่นชัย ปราสาทสูง
นางฉันทนา เรืองการ
นายอุทัย สอพิมาย
นายฉลองชัย บุญกาเนิด
นางไยลดา กระจ่างแจ้ง
นายอภิวัฒน์ จริยธาราสิทธิ์
นายบุญหลาย วิไธสง
นายศรีประจวบ บุไธสง
นางปัญญา จันทรศรี
นางวิภารัตน์ ไพคานาม
นายเทอม วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง สร้างไร่
นายผดุง เบาแรง
นางสาวอรุณ มงคลการ
นางโรมจิตร แงดสันเทียะ
นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
นายไพศาล เหล็กกรุง

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘

ลายมือชื่อ
ฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
พัฒนวดี คชบาง
สาอาง รัตนา
พิชิต แสนเจ๊ก
สามารถ ซื้อค้า
ประเสริม พัดพิมาย
รังสรรค์ ผลนา
สมศักดิ์ พัฒนกุล
พิเชฐ แช่มพุทรา
ประจักษ์ แก้วบัณฑิต
เฉียบ สบาย
ชาลี เพ็งที
ฉอ้อน แร้นพิมาย
ครองสิน ทองเครือ
เด่นชัย ปราสาทสูง
ฉันทนา เรืองการ
อุทัย สอพิมาย
ฉลองชัย บุญกาเนิด
ไยลดา กระจ่างแจ้ง
อภิวัฒน์ จริยธาราสิทธิ์
บุญหลาย วิไธสง
ศรีประจวบ บุไธสง
ปัญญา จันทรศรี
วิภารัตน์ ไพคานาม
เทอม วิสุทธิญาณภิรมย์
บุญส่ง สร้างไร่
ผดุง เบาแรง
อรุณ มงคลการ
นางโรมจิตร แงดสันเทียะ
เจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
ไพศาล เหล็กกรุง

หมายเหตุ

-2-

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล
นางศิริพร ทุมมากรณ์
นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง
นายประยงค์ อาจศึก
นายกวี ศรีสุข
นายผดุงศักดิ์ พูนดี
นายวิเชียร พลีดี

ผู้ร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายไสว กิตติถิรกุล
๒ นายอร่าม พงษ์พิมาย

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑
เลขานุการสภาฯ

ณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล
ศิริพร ทุมมากรณ์
ธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง
ประยงค์ อาจศึก
กวี ศรีสุข
ผดุงศักดิ์ พูนดี
วิเชียร พลีดี

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.ในเมือง
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ไสว กิตติถิรกุล
อร่าม พงษ์พิมาย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง ดังนี้
นายสุภณ ธัญธนาศุภกร รองประธานสภาฯ ลากิจ
นางบุหลัน จันทร์สายบัว
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ลาป่วย
๑.๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอาเภอพิมาย ประจาปี ๒๕๖๐ ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพ่อค้า
ประชาชนชาวอาเภอพิมาย ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคี ปีนี้ทอดถวาย ณ วัดชีวาน ตาบลชีวาน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาทุกท่าน
ตลอดจนประชาชนร่วมกันบริจาคทาบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน สามารถบริจาคได้ที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเมืองและฝ่ายธุรการ อบต.ในเมือง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง สมัยสามัญสมัย ที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรอง ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(วาระที่สองและวาระที่สาม)
ประธานสภาฯ กล่าวว่า
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองได้มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเมืองสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเพื่อรับคาเสนอแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคาแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
นายประเสริม พัดพิมาย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองได้พิจารณาและสภาฯ
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึง่ ที่ประชุมได้มีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 5
ราย ประกอบด้วย
นายประเสริม พัดพิมาย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
เป็นประธาน
นายครองสิน ทองเครือ ส.
อบต.หมู่ที่ 9
เป็นคณะกรรมการ
นายพิเชฐ แช่มพุทรา ส.
อบต.หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ
นายรังสรรค์ ผลนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เป็นคณะกรรมการ
นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
เป็นกรรมการ/เลขานุการฯ
ที่ประชุมสภาฯ ได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่
21 - 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคาแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25๖๐ เวลา
09.30 น. ซึ่งมีผู้เสนอขอแปรญัตติจานวน 2 ราย ผู้ยื่นคาแปรญัตติไม่สงวนคาแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ดาเนินการประชุมพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
๑.
โครงการที่ 12 หน้า 100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 งบประมาณ 190,000
บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแปรญัตติ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ตาม รายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 งบประมาณ 134,000 บาท
1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
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๒. โครงการที่ 10 หน้า 100 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารักงบประมาณ
28,000 บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแปรญัตติ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารักงบประมาณ 28,000 บาท
วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารัก งบประมาณ
84,000 บาท
วางท่อ คสล. ขนาด 1.00
x 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน เสริมดินปริมาตรไม่น้อยกว่า 476
ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
๓. โครงการที่ 13 หน้า 100 โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ
97,000 บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ 97,000 บาท 1) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น
โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ 97,000 บาท
1) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
202.50 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
๔. โครงการที่ 45 หน้า 105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยสมคเนท์)
งบประมาณ 99,000 บาท นางไยลดา กระจ่างแจ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอแปรญัตติ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยสมคเนท์) งบประมาณ
99,000 บาท
1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ( ซอยสมคเนท์ ) งบประมาณ
99,000 บาท
1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ไม่สงวนความเห็น
และไม่สงวนคาแปรญัตติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองเพื่อ
พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไป
ประธานสภาฯ ได้กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตามรายละเอียด
ดังกล่าวนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีกประธานสภาจึงให้ที่ประชุมลง
มติในวาสองเรียงทีละโครงการ ดังนี้
๑.
โครงการที่ 12 หน้า 100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 งบประมาณ 190,000
บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแปรญัตติ ดังนี้
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รายละเอียดเดิม
1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ตาม รายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 งบประมาณ 134,000 บาท
1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๒.
โครงการที่ 10 หน้า 100 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารักงบประมาณ
28,000 บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแปรญัตติ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารักงบประมาณ 28,000 บาท
วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 4 ซอยท่ารัก งบประมาณ
84,000 บาท
วางท่อ คสล. ขนาด 1.00
x 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน เสริมดินปริมาตรไม่น้อยกว่า 476
ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๓. โครงการที่ 13 หน้า 100 โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ
97,000 บาท นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ 97,000 บาท 1) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น
โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 ( ซอยสมมาตร ) งบประมาณ 97,000 บาท
1) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
202.50 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๔. โครงการที่ 45 หน้า 105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยสมคเนท์) งบประมาณ
99,000 บาท นางไยลดา กระจ่างแจ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอแปรญัตติ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยสมคเนท์) งบประมาณ
99,000 บาท
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1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
กาหนด
ขอแปรญัตติเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ( ซอยสมคเนท์ ) งบประมาณ
99,000 บาท
1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เมื่อที่ประชุมลงมติวาระสองแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองจึงกล่าวว่า
ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่สามขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ การพิจารณาญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
ประธานสภาฯ ได้ให้ฝา่ ยบริหารชี้แจงรายละเอียดซึง่ นายไสว กิตติถิรกุล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า เรียนประธานสภาฯ วันนี้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเมืองได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมแทนจึงขอชี้แจงดังนี้ เรื่องขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ ๓๘ (หน้า ๘๓) ดังนี้
สภาพเดิม โครงการก่อสร้างถมดิน หมู่ที่ ๑๐ จานวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท
๑) ถมดิน ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือ
มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต.
กาหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถมดิน หมู่ที่ ๑๐ จานวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท
๑) ถมดิน ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือ
ปริมาตร ดินไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตามรายละเอียดและตามแบบที่
อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม อนุมัติ ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะที่ประชุมหรือไม่
นายวิเชียร พลีดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง ได้ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมแทนนายกฯ เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัด
ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล และอาเภอได้เรียกนายกและปลัด อปท.เข้าร่วมประชุม จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนี้
กาหนดการพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาหรับสถานที่ส่วนกลางที่สนามหลวง
และพระเมรุมาศจาลองในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคจะมีพระเมรุมาศจาลองจังหวัดละ ๑ แห่ง และ
อาเภอจัดเป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทน์อาเภอละ ๑ แห่ง โดยอาเภอพิมายกาหนดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ถวาย
พระเพลิงที่วัดเดิม ตาบลในเมือง ให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปและทาพิธี
พร้อมกันทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขณะนี้ทางรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ จึงขอแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดังนี้
– กรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต และพื้นที่ใกล้เคียง และสานักงานเขตทั้ง 50 เขต
– ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
– ต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
– หลักฐานการสมัคร – บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
– เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี นาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย
– สมุดบันทึกความดี เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ (จิตอาสาเก่า)
ประเภทงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา
งานขนส่ง งานงานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร
ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองสมัยสามัญสมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อเวลา
๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

..................................................ผู้จดรายงานการประชุม

( นายวิเชียร พลีดี )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ลงชื่อ
...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นางปัญญา จันทรศรี )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๑๔
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ลงชื่อ

..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายอุทัย สอพิมาย )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๑๑

ลงชื่อ

..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายประเสริม พัดพิมาย )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๔
ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง

