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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 

 

นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางสําอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นางไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพคํานาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
 

ประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
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 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 ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
พัฒนวดี  คชบาง 
สําอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ   แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
ฉันทนา  เรืองการ 
ไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพคํานาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
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๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 

นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

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

ประยงค์  อาจศึก 
กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์  พูนดี 
วิเชียร  พลีดี 

 
 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ดังนี้ 
  นาย สุภณ  ธัญธนาศุภกร   รองประธานสภาฯ  ลากิจ 
  นา ยฉลองชัย  บุญกําเนิด   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   ลา ป่วย 
   นายอุทัย  สอพิมาย    ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   ลากิจ 
   นางอรุณ  มงคลการ    ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  ลาป่วย  
   นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ลากิจ  
   นายไพศาล  เหล็กกรุง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  ลากิจ  
  ๑.๒  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมบริจาคและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา  ขอเชิญร่วมบริจาคโดยขอให้คุณอร่าม  พงษ์พิมาย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเมืองช่วยกรุณารวบรวมปัจจัยให้ด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ที่ประชุมขอให้แก้ไขในรายงานการประชุม
เกี่ยวกับลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมสลับกันระหว่างนายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และนางปัญญา  
จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
       มตทีิป่ระชุม  รับรอง  ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ประธานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะชุมชน  งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน 
ส่วนราชการและงบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  ซึ่งกําหนดว่า  การเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานเคหะชุมชน  งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการและ  
งบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายระเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้  
   ๑.  แผนงานเคหะและชุมชน  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ข้อบัญญัติฯ 
หน้า ๙๘)  ซ่ึงต้ังงบประมาณไว ้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
   รายละเอียดเดิม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย
ในการดําเนินการเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา หรือการดําเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง   
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ      
พิมายในการดําเนินการเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา หรือการดําเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาหรือการดําเนินการที่เก่ียวข้องในการขยายเขตประปา  

  ๒.  แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔  (หน้า ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๒) จํานวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐ 
บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๔๘  เมตร
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง      
๒) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๔๘  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๔๘  
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้าง  ๒) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๔๘  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
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  ๒.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔  ซอยสมมาตร  (หน้า ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๓)   จํานวนเงิน  
๙๗,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๖๗.๕  
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตาม
แบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น   ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๖๗.๕  เมตร หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ 
มาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
   ๒.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐  (หน้า ๑๐๔  ลําดับที่ ๓๕) จํานวนเงิน  ๙๑,๐๐๐ 
บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๖๐ เมตร
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง      
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๖๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง      
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   
  ๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ซอยน้าลบ (หน้า ๑๐๕ ลําดับที่ ๔๑)   จํานวนเงิน  
๑๐๘,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๒  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง      
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๒  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้าง     ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  ๑ ป้าย 
  ๒.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ซอยนายจุล  (หน้า ๑๐๕ ลําดับที่ ๔๒)  จํานวนเงิน  
๖๔,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว ๕๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง      
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   
  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว 
๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ 
ข้าง      ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   
   ๒.๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๗ (หน้า ๑๐๘ ลําดับที่ ๖๕)  จํานวนเงิน ๒๓,๐๐๐ 
บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๒ เมตร
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
กําหนด     
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  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๒ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ 
มาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   
  ๒.๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๐ (หน้า ๑๑๐ ลําดับที่ ๗๕)  จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตาม
แบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑  ป้าย  
  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตาม
แบบกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑  ป้าย  
   ๒.๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๐  ซอยสนั่น (หน้า ๑๑๐ ลําดับที่ ๗๖)  จํานวนเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ 
อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑  ป้าย  
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น   วิธีดําเนินการ  ๑) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๑๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตาม
แบบกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑  ป้าย 
  ๒.๙ โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย)  หมู่ที่ ๒๑ (หน้า ๑๑๑ ลําดับที่ ๘๓)  จํานวน
เงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ปริมาณงาน  
๓๑๖.๔๑  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด 
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ปริมาณงาน  
๓๑๖.๔๑  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทกําหนด 

   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่  เมื่อไม่
มีผู้ใดสอบถามประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติแยกประเภท  ดังนี้ 
   ๑. แผนงานเคหะและชุมชนงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
๙๘)  ซ่ึงต้ังงบประมาณไว ้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
   รายละเอียดเดิม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย
ในการดําเนินการเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา หรือการดําเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง   
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ      
พิมายในการดําเนินการเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา หรือการดําเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาหรือการดําเนินการที่เก่ียวข้องในการขยายเขตประปา  
   มติที่ประชุม  อนุมัติ  จํานวน  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  

  ๒.  แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งแต่ลําดับที่  ๒.๑-
๒.๘  ซึ่งเป็นโครงการประเภทก่อสร้างถนน คสล.ซึ่งปริมาณงานเท่าเดิมเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปแบบการก่อสร้าง
จากแบบ อบต.กําหนดเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
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  มติที่ประชุม  อนุมัติ  จํานวน  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  

  ๓. โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย)  หมู่ที่ ๒๑ (หน้า ๑๑๑ ลําดับที่ ๘๓)  จํานวน
เงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดเดิม   วิธีดําเนินการ  งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ปริมาณงาน  
๓๑๖.๔๑  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด 
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ปริมาณงาน  
๓๑๖.๔๑  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทกําหนด 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ  จํานวน  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

   ๕.๒  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ประธานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติ   ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ได้ชี้แจงว่าตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จํานวน  ๓๑  โครงการ  
รวมงบประมาณ ๕,๕๔๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   เนื่องจากหน่วยตรวจสอบได้แนะนํา
ให้ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของส่วนราชการซึ่งได้จัดทําไว้แล้วเป็นแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ข้าพเจ้าจึงขอเสนอ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๙  ซึ่งกําหนด
ว่า  การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม  จํานวน  ๓๑  โครงการ  รวมงบประมาณ  ๕,๕๔๔,๐๐๐ 
บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  ดังนี้ 

  1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  1  งบประมาณ  121,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60  

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว   
60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย          
  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1  (ซอยสมเกียรติ) งบประมาณ  48,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  24 
เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  96 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง     
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว   
24 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  96 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ มาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   
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  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1 (ซอยครูนวม)  งบประมาณ   30,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  15 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  60 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง              
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว    
15 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  60 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง              
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   

  4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายอุทัย-บ้านนายสุพิศ)  งบประมาณ   
202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4   งบประมาณ   372,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  150 

เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว   
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

  6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 (ซอยบ้านกอก – บ้านรก) งบประมาณ   372,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

    7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 (ซอยตาพูนพัฒนา) งบประมาณ   199,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  2.50 เมตร  ยาว  155 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  387.50 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย       

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  2.50 เมตร   ยาว  
155 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  387.50 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง     
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2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  
ป้าย       

  8.  โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 (ซอย ผอ.ประจักษ์)   งบประมาณ  148,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  60 
เมตร    หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว  
60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 (ซอยเลียบคลอง) งบประมาณ  238,000   บาท   
รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  118 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  472 ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว   
118 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  472 ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง         
2 ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย 

   10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8 (ซอยคุ้มคูยาง) งบประมาณ   179,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  89 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  356 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว    
89 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  356 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้าง
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   11.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  8  งบประมาณ  161,000   บาท   รายละเอียด
ดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  80 
เมตร    หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียด และตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
80 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียด และตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 9  (สายในเมือง-นิคมฯ) งบประมาณ  3๗๒,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 



- 9 - 
 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.00 เมตร   ยาว  
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๕0 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.00 เมตร   ยาว  
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๕0 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10 งบประมาณ   224,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  6.00 เมตร   ยาว  60 

เมตร    หนาเฉลี่ย 0.20เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  6.00 เมตร   ยาว    
60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11 (ซอยวัดขี้เหล็ก) งบประมาณ   195,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  97 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  388 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
97 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  388 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้าง   ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนดพร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย 

  15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอยขี้เหล็ก-หนองมน) งบประมาณ 99,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  40 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว    
40 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด 

   16.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยวงแหวนรอบนอก) งบประมาณ 189,000 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  1)ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  94 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  376 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  94 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  376 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
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   17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  (ซอยนิรุต)  งบประมาณ   99,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  50 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด  

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น    วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกําหนด 

   18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  (ซอยสนธยา) งบประมาณ   121,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  80 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
80 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  

   19.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 งบประมาณ   171,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  85 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  340 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
85 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  340 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

   20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 งบประมาณ   202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  100 

เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

   21.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  14  (ซอยนายเครื่อง) งบประมาณ   68,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  45 
เมตร    หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด    

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  
45 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด    
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   22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  15 งบประมาณ  202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  

100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ  1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

   23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอยเลียบคลองหนองโบสถ์) งบประมาณ   
202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  16  (ซอยยนต์ติ๋ง) งบประมาณ   46,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  30 
เมตร    หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  90 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด    

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว    
30 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  90 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด    

   25.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ซอยเลียบคลองใหญ่) งบประมาณ  232,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ 1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  115 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  460 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ 1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  
115 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  460 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      
2  ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   26.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 งบประมาณ  202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  100 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย 
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  27.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่  19 งบประมาณ  300,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  1)  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,070 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  
1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,070 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   28.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  20  งบประมาณ   230,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ  1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  150 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  
150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   29.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21  งบประมาณ   99,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  50 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ 
อบต.กําหนด 

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ 1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  50 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกําหนด 

   30.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21   ซอย  4/1งบประมาณ   148,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  60 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  
60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  
ข้างตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

   31.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 21  (ซอย๔/๑)  งบประมาณ  ๗๓,000   บาท   
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วิธีดําเนินการ   1)  วางท่อขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จํานวน  ๔๒  ท่อน  
บ่อพักขนาด  0.80x 0.80 x 1.00   เมตร  จํานวน  3 บ่อ   พร้อมดินฝังกลบตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด 
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 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วิธีดําเนินการ   1)  วางท่อขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จํานวน  ๔๒  
ท่อน บ่อพักขนาด  0.80x 0.80 x 1.00   เมตร  จํานวน  3 บ่อพร้อมดินฝังกลบ  ตามรายละเอียดและตาม
แบบมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น   ๕,๕๔๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   เมื่อนายกชี้แจงรายละเอียดตามญัตติและสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารแนบท้ายญัตติแล้ว
ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่   
   นายพิชิต  แสนเจ๊ก  ส.อบต.หมู่ที่ ๓  สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างจากแบบที่ อบต. กําหนดเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง  
   ประธานจึงให้นายกฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมซึ่งนายกฯได้กล่าวว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศใช้และประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ประกาศใช้ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการก่อสร้างต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้าง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองไม่มีวิศวกรออกแบบก่อสร้างจึงต้องใช้แบบมาตรฐานก่อสร้าง
ของหน่วยงานราชการที่ออกแบบไว้แล้ว  เช่น  กรมการปกครอง  กรมทางหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
เป็นต้น  อบต.ในเมืองจึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบที่ อบต.กําหนดเป็นแบบมาตรฐานของ
หน่วยงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมลง
มติโดยแยกลงมติตามประเภทโครงการ  ๓  ประเภทดังนี้ 
   ๑.  ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล. จํานวน  ๒๙  โครงการ  รวมงบประมาณ  
๕,๑๗๑,๐๐๐ บาท  ซึ่งปริมาณงานแต่ละโครงการไม่เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลงเฉพาะแบบการก่อสร้างจาก 
แบบ อบต.กําหนดเป็นแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

    ๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่  19 งบประมาณ  300,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  
1,070 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  
1,070 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนดพร้อมป้ายโครงการ จํานวน  
1  ป้าย 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

   ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 21  (ซอย๔/๑)  งบประมาณ  ๗๓,000   บาท   
รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม  วางท่อขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จํานวน  ๔๒  ท่อน  บ่อพักขนาด  
0.80x 0.80 x 1.00   เมตร  จํานวน  3 บ่อ   พร้อมดินฝังกลบตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วางท่อขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จํานวน  ๔๒  ท่อน บ่อพักขนาด  
0.80x 0.80 x 1.00   เมตร  จํานวน  3 บ่อพร้อมดินฝังกลบ  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานที่
หน่วยงานราชการกําหนด 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
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   ๕.๓  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  (เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑) 
  ประธานให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองกล่าวชี้แจงญัตติ  ซึ่งสรุปว่าตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเมืองกําลังดําเนินการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  และ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ษ.
๒๕๕๙  ได้กําหนดให้สามารถแก้ไข  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสําหรับเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองจึงขอเสนอญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑  ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเมืองพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา
ด้วยแล้ว 
   ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสงสัยหรือจะเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่  
   นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการในร่างแผน  โครงการ
ลําดับที่ ๓๗  ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีนแยก ๒ หมู่ที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕ เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด  แก้ไขเป็น ช่วงที่ 
๒ กว้าง ๓.๕ เมตร  ยาว  ๔๐๐ เมตร 
   ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสงสัยหรือจะเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่   ไม่มีผู้ใดสอบถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอื่นๆ  

    ๖.๑  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองป่วยพักรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลพิมายสองราย  ได้แก่ นายฉลองชัย  บุญกําเนิด  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  และนางอรุณ  มงคลการ        
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ไม่ติดภารกิจไปเยี่ยมเพื่อแสดงความห่วงใยในเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน  

  ๖.๒  เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
   ประธานแจ้งให้ทราบว่า  ด้วยสํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)
มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพ่ิมเติม)ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน  โดยเน้นการส่งเสริมให้มีไฟฟ้าใช้สําหรับการสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบการสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ให้มีไฟฟ้าใช้และเพ่ือลดต้นทุนด้านการเกษตรในระดับชุมชน
โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความสุข  ความสมานฉันท์ การสร้างงานในชุมชน รู้เท่าทันกฎหมายและเทคนิคด้าน
พลังงาน 
   วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนในชนบท  
   ๒. เพ่ือส่งเสริมระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
  ๓. เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) 
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   ๔. เพ่ือสนับสนุนการติดตั้งทดแทนหลอดเดิมที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานต่ําเป้น
หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ของ รพ.สต.  
   สําหรับ ระบบสูบน้ําเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน(ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร) ประกอบด้วย 
   ๑. ชุดเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์  
   ๒. ถังเก็บน้ํา 20 ลบ.ม. และชุดโครงสร้างรองรับถังเก็บน้ําสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
   ๓. ปั้มสูบน้ําขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
   ๔. ท่อส่งน้ําหลัก ๔ นิ้ว PVC ชั้น ๑๓.๕ ยาว 1000 เมตร   
   ๕. ระบบติดตาม Monitoring 
   เงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
    1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับสํานักงาน
บริหารกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
   2. โครงการที่มีรวมกลุ่มประชาชนไม่น้อยกว่า ๗ ครัวเรือน  หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
   ๓. มีพ้ืนที่ทําการเกษตรของกลุ่มไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ฯลฯ  
   ๔. มีความลึกของบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร  
   ๕. เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่แหล่งน้ําเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย ๒๐ ลบ.ม./วันและต้องมีเอกสาร
รับรองมาตรฐานบ่อบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีปริมาณน้ําใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ลบ.เมตร ต่อชั่วโมง 
   วันเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ  เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
– วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส่งเอกสารด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณีย(์แบบลงทะเบียนเท่านั้น)  ที่สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  เลขท่ี  
๑๒๑/๓  ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
   สําหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้สนใจขอถ่ายสําเนาเอกสารได้ที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เมือง 
   ประธานสอบถาม ว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖1 เมื่อเวลา  ๑๕.๐๐ น.
   
 
    ลงชื่อ  ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  
 
                      ลงชื่อ  ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๑๔  
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๑๑  
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    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๔  
 
 
                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลในเมือง 
 


