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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายฉอ้อน  แร้นพิมาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด 
นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.   
   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจ านวน  ๓๔ ราย ครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้เชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระ 
   ประธานได้เชิญ  นางสาวลักขณา  สีหมาตร  ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอให้มาร่วมประชุมสภาฯ กล่าวให้ข้อเสนอแนะในการท างานแก่สมาชิกสภาฯ ซึ่ง
ท่านได้กล่าวแนะตัวและให้ข้อแนะน าว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดและให้วางตัวเป็น
กลางในการเลือกตั้ง ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนทราบ   
   ต่อมาประธาน ได้เชิญนางกรรณิการ์  รักษา  ท้องถิ่นอ าเภอพิมายกล่าวพบปะกับสมาชิกสภาฯ 
ซึ่งท้องถิ่นอ าเภอพิมายได้กล่าวขอความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้แนะน าประชาชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี เช่น  ลดการใช้ขยะ  ใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่   การจัดท าถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกแบบ 
ฝังดินเพื่อท าเป็นปุ๋ย เป็นต้น 
    

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๑.๑  แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้ 
  นาย สุภณ  ธัญธนาศุภกร    รองประธานสภาฯ   ลากิจ 
  นายไพศาล  เหล็กกรุง           ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๘   ลากิจ  
   นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง  ส.อบต.  หมู่ที่ ๒๐   ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การก าหนดสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
       ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา ๕๓ ระบุว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ 
    นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒  ขอให้ก าหนดจ านวน ๔ สมัย รวมกับสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้รับรองคือ  นายศรีประจวบ   
บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และนายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงสรุปว่า การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ก าหนด ๔ สมัยซึ่งรวมทั้งสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 
ต่อไปให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอที่ประชุมว่าระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเสนอดังนี้      
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๓-๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ผู้รับรองได้แก่  นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  และนายพิเชฐ  แช่มพุทรา ส.อบต. 
หมู่ที่ ๖ 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ไดเสนอความเห็น
เพ่ิมเติมอีก  ประธานสภาฯ จึงได้สรุปว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ก าหนดจ านวนสี่สมัย
โดยรวมทั้งสมัยประชุมสามัญสมัยแรกด้วย  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๓-๑๗  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  สมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

   ๕.๒  การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓    
       ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
   นายอุทัย  สอพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  
๒๕๖๓   คือวันที่ ๓-๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   มีผู้รับรองคือ นายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และนายเฉียบ  สบาย  ส.อบต. 
หมู่ที่ ๗   
 
   ประธานสภาฯสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานสภาฯจึง
สรุปว่าก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๓  คือวันที่ ๓-๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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  ๕.๓   การพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่ ๑ 
   ประธานสภาฯเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้       
   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบะบบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖  ลงวันที่ ๑๙  
ตุลาคม  ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก าหนดให้การ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศใช้งบประมาณประจ าปีพร้อมทั้งเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองทราบ   
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๗ ผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงขอเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๑  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือทราบและพิจารณา  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว (ตามแบบ ผ.๐๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

  ๕.๔  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒  
    ประธานสภาฯเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจะด าเนินการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สงอายุตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
   ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราช  
ด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ส าหรับองค์การบริหารส่วนตต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 
   จึงขอเสนอญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองพิจารณาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว 
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  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
    

   ๕.๕  การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีพิมพ์
ร่างข้อความตกหล่นไม่ตรงกับข้อความในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
   ประธานสภาฯเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
   สืบเนื่องจากการที่องค์การบิหารส่วนต าบลในเมืองได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้มีการลงข้อมูลและอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) นั้น 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผนในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าข้อความในเอกสารมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดย
ข้อเท็จจริงแล้วข้อมูลในระบบบัญชีดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เมื่อจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจึงน าออกมาพิมพ์และเรียบเรียงเป็นเอกสารเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมืองพิจารณาเห็นชอบ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตวจสอบพบความคลาดเคลื่อน  
 ไม่ตรงกันดังนี้ 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๗๘ (เทียบเคียงกับระบบ e-LAAS รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า ๔/๓๐) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ พบข้อความขาดหายไม่ตรงกับข้อความใน
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ต้องเพ่ิมข้อความ  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
โครงการปรับปรุงเครืองเสียงห้องประชุม  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครือง
เสียงห้องประชุม รายละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด 
   เพื่อให้ข้อความเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี
ความถูกต้องตรงกับรายละเอียดในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) จึงขอแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องโดยเพ่ิมข้อความในเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้า ๗๘ แผนงานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการ
ปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องเสียงห้อง
ประชุม รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.ก าหนด  โดยรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อยอดงบประมาณที่
อนุมัติไว้แล้วเป็นเพียงข้อความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์เอกสาร  
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขอแก้ไขเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว  
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  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ๕.๖  พิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษาฯ  
   ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
   สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรากฏในหน้า ๘๗ แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ มิลลิเมตร) สูบน้ าได้ 
๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที   
   กองการศึกษาฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง 
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ มิลลิเมตร) สูบน้ าได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที นั้นมีขนาดเกินความต้องการ
ใช้งานจริง  จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแรงดันคงที่  จ านวน ๑๖,๒๕๐ 
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแรงดันคงท่ี  มอเตอร์ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ระยะส่ง ๒๙ เมตร  
จ านวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ดังกล่าว   

  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

   ๕.๗  พิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
   สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๐๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ถังขยะรองรับขยะในชุมชน   เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในชุมชน ถังขยะอันตราย 
หรือถังคัดแยกขยะ   งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   กองสาธารณสุขฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า  รายการถังขยะท่ีซื้อมาเพ่ือบริการประชาชนราคาต่อ
ชิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท อ้างอิงตามหนังสือจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  ได้ให้
ความหมายสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปีขึ้นไป  แต่มีราคาหน่วย
หนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นวัสดุ  ซึ่งรายการเดิมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งงบประมาณไว้ไม่ตรงหมวดรายจ่าย  ข้อเท็จจริงถังขยะรองรับขยะในชุมชนถือเป็น
วัสดุคงทน 
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   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและ 
ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์ถังขยะรองรับขยะในชุมชน   เพ่ือเป็นค่าจ่ายใน
การจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในชุมชน ถังขยะอันตราย หรือถังคัดแยกขยะ ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ  ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่เก่ียวกับข้อง
กับการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
   ๕.๘   พิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เนื่องจากตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖2  ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายและมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาให้บริการ
ประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 ให้ยกเลิก
ความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  ๓ 9  โครงการ  รวมงบประมาณ
11,000,๐๐๐บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
สะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง
ต่อไป 
   รายละเอียดแนบท้ายญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
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1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม ม. 1  งบประมาณ  407,000  บาท   รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 6.00  เมตร   ยาว  135 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  810  ตร.ม.   ตามแบบ  ท.1-01   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 1    
2.  โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายในเมือง-รังกาใหญ่หมู่ที่  3 งบประมาณ  1,525,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ    1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  6.00เมตร ยาว  50 0  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2  ข้างตามแบบ  ท.1-01   พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 2 
 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล . สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4  งบประมาณ   307,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ช่วงที่1  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  150 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง    2)  ช่วงที่2  ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  90 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
450 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ  ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14   

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  5 บ้านกอก – บ้านรกงบประมาณ   304,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ช่วงที่1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  250 ตร.ม   ๒.)  ช่วงที่2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  
70 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  350 ตร.ม  ตามแบบ ท.1-01   พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 3 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก หมู่ที่  5  งบประมาณ  180,000 บาท รายละเอียดดังนี้            
วิธีด าเนินการ 1) ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  120 เมตร  หนาเฉลี่ย  1.50 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  720 ลบ.ม.  2)  ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  120 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  36 ลบ.ม.  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 4 

6.  โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่  5 งบประมาณ  490,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,500 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ล าดับที่ 5  

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายสามแยก) งบประมาณ 205,000 บาท  
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รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  
ป้ายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) พ.ศ. 2562 หน้า 81 

8.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่  6  งบประมาณ  490,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,500 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 6  

9. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ คสล. ซอยประชารัฐ หมู่ที่7 งบประมาณ 116,000บาท 
รายละเอียดดังนี้วิธีด าเนินการ   1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 7 

10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  7  งบประมาณ   132,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ  1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  69 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 

11.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  งบประมาณ 257,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ    1)  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   ยาว  125  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  500 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 

12.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เชื่อมต าบลในเมือง กับ ต าบลกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ 7        
งบประมาณ  320,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  300  ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต .ก าหนด   พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 8 
 

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุ้งเนื้อย่าง เชื่อม ซอย อ.เชิด หมู่ที่ 8 งบประมาณ 495,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ    1)   ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  240  เมตร  หนาเฉลี่ย  15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 

14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายอินทร์   หมู่ที่  9 งบประมาณ   103,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  50 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01  
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พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 

15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้าแข หมู่ที่  10  งบประมาณ   208,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้า 21 
 

 16.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 9 (ซอยนิยมพัฒนา) งบประมาณ 90,000 
บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  103 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.80เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  330 ลบ.ม.  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00เมตร   ยาว  103 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  31 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 

17.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 9 (ซอยสมศักดิ์พัฒนา) 
งบประมาณ 60,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  65 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.80 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  208 ลบ.ม.  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  65 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  20 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 

18.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 9 งบประมาณ  270,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  245 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00 
เมตร  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  980 ลบ.ม.   
  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  245 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  74 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 9   
 

19.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม  หมู่ที่ 11 งบประมาณ 480,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้  วิธีด าเนินการ 1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  1,100 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10เมตร  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  440 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบอบต.ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 10  

20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ าซับ  หมู่ที่  12  งบประมาณ  208,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  
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ครั้งที่ 1 หน้า 23 

21.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มปักไซ  หมู่ที่  12 งบประมาณ  291,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  เมตร  140 หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง     
ครั้งที่ 1 หน้า 23  

22.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอย 1 บ้านนายจุล  หมู่ที่  13  งบประมาณ  210,000 
บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  500 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  200 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 

23.  โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังและหรือหินคลุก สายล าห้วยฉกาจ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 
90,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  300 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  90 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 11 

24.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม  หมู่ที่ 13 งบประมาณ   390,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00เมตร   ยาว  900 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  360 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 12 

25.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  14  งบประมาณ    65,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  45 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่  14 
 

26.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 14  งบประมาณ  230,000  บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  112 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 15 

27.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ 15  งบประมาณ  289,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  141 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  564 ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 26 

28.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 15 งบประมาณ  240,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
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วิธีด าเนินการ   1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  750 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  225 ลบ.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 13 

 

29.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  16 งบประมาณ   495,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  240 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  960 ตร.ม   ตามแบบ  ท.1-01   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 16 

30.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  17 (ซอยสุพิศ) งบประมาณ 145,000บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 28 
 

31.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองใหญ่ หมู่ที่ 17 (เลียบถนนคลองใหญ่)  
งบประมาณ   38,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  19 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  76 ตร.ม   ตามแบบ  ท.1-01  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 17  

32.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  18   งบประมาณ   391,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  190 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 18   

33.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพนังกั้นน้ า  หมู่ที่  19  หมู่ที่ 6   งบประมาณ   488,000 
บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,620  ตร.ม.   
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 30 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  20  งบประมาณ   268,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  170 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 19 
 

35. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกบดอัดแน่น  ซอย 2 หมู่ที่ 21 งบประมาณ 
170,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  6 เมตร   ยาว  90 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.20 เมตร  หรือมีปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า  648 ลบ.ม.  2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
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หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 20 

36.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกบดอัดแน่น  ซอย 6/2  หมู่ที่ 21  งบประมาณ   
80,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  เสริมดินขนาดกว้าง  3.50 เมตร   ยาว  108 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.70 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  265 ลบ.ม.   

2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  108 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  32 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่21 
 

37.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกบดอัดแน่น  ซอย 5  หมู่ที่ 21  งบประมาณ   
220,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 1)  เสริมดินขนาดกว้าง  6 เมตร   ยาว  100 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า  900 ลบ.ม.   
   2)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ   

จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 22 

38.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  งบประมาณ  173,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  69 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  345  ตร.ม   ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 27 
 

39. โครงการก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง หมู่ที่ 4   งบประมาณ 80,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ   1)  เสริมดินขนาดกว้าง  4 เมตร   ยาว  106 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ไม่น้อยกว่า  424  ลบ.ม.ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 28 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น   11,000,000  บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

 นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอขอแก้ไขโครงการที่ ๑๙   โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกและหรือซ่อมแซม  หมู่ที่ 11 งบประมาณ 480,000 บาท   รายละเอียดดังนี้  

  วิธีด าเนินการ 1)  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  1,100 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10เมตร  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  440 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบอบต.ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 10  
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  ขอแก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขี้เหล็ก-ต าบลนิคมฯ  หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณ 
480,000 บาท  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑๘๘ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ        
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๙๔๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง  ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ หน้า ๒๒  

 นายเด่นชัย  ปราสาทสูง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  เสนอขอแก้ไขรายละเอียดโครงการที่  15  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้าแข หมู่ที่  10  งบประมาณ 208,000 บาท  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย   
   ขอแก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่  10  งบประมาณ  
208,000 บาท  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๓.00 เมตร   ยาว  1๔๑ เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4๒๓ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง ตามแบบ ท.1-01  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 2๙ 
  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว  จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๒ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑  การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ประธานสภาฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท ๐๘๐๑.๓/ว๖๐๔๖  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมพร้อมทั้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองทราบ  
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙(๓) ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมืองจึงขอเสนอญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองทราบ  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว 
  ที่ประชุมรับทราบ  
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