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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.25๖5  ครั้งที่  ๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.25๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาฯ สมมิตร  บัวหอม  
2 นายสนั่น  ของดี รองประธานสภาฯ สนั่น  ของดี  
3 นายชัยพร  รักงาม เลขานุการสภาฯ ชัยพร  รักงาม  
4 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พรชัย  พรหมมาศ  
5 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
6 ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ประสาธน์  พันธุ  
7 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ศรีไพร  พาผล  
8 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ พิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  
9 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ไพศาล  โกเมส  

10 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  
11 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
12 นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ประสิทธิ์  ศรีก าปัง  
13 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
14 นางอุทัย  ค าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ อุทัย  ค าสันเทียะ  
15 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
16 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
17 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
18 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
19 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
20 นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  
2 นายสมส่วน  กอดสันเทียะ รองนายก  อบต.พังเทียม สมส่วน  กอดสันเทียะ  
3 นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์ รองนายก  อบต.พังเทียม สมิทธ์  ฤทธิสนธิ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4 นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม สัญญา  หินโคกสูง  
5 นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
๖ นายสยาม  บัวหอม ผู้อ านวยการกองช่าง สยาม  บัวหอม  
๗ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐0 น.  
     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยพร  รักงาม  เลขานุการสภาองค์การบริหาร  
     ส่วนต าบลพังเทียม  ได้เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     โดยนายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   
     ดังนี้       
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สมมิตร  บัวหอม การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๑  วันศุกร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  

พ.ศ.๒๕๖๕  
มติที่ประชุม    ทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
สมมิตร  บัวหอม ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทุกท่าน  พิจารณา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕  
ว่าสมควรให้การรับรองหรือไม่           

มติที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
๕.๑  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐  บาท  
       (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และปริ้นเตอร์  ส านักปลัด  อบต.)    
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สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้ 
นายก  อบต.พังเทียม ท่านปลัดชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่องขอเสนอญัตติขอ 
ปลัด  อบต.พังเทียม  อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
เหตุผล  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์  
ดังกล่าว  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ในการนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความจ าเป็นที่  
จะต้องท าการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว  จึงต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เพื่อโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓    
ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด   
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้       
๑.โอนเพิ่มงบประมาณ     
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย  
    กว่า ๑๙  นิ้ว)  ราคา  ๑๗,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๒  เครื่อง  เป็นเงิน   
    ๓๔,๐๐๐  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก  (๔  core)  
   และ  ๘  แกนเสมือน  (๘  Therad)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิ กา 
   ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  ( Turbo  Boost)   
   หรือ  Max  Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  ๔   
   Ghz  จ านวน  ๑  หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ   Cache  Memory   
    รวมในระดับ  (Level)  
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  - มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR  ๔  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย  
    กว่า  ๔  GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
   ๑  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒๕๐   
   GB จ านวน  ๑  หน่วย  
  - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย    
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)    
    แบบ ๑๐ /๑๐๐ /๑๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า   
    ๑  ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า   
   ๓ ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย  
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์  
    และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ของกระทรวง  
    ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (เอกสารแนบ)  
   

      โอนลดงบประมาณจาก  
     แผนงานรักษาความสงบภายใน  
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
      ค่าใช้สอย  
        รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน  
      ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  จ านวน   
     ๑๑,๐๐๐  บาท      
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
     งบด าเนินงาน   
     ค่าใช้สอย    
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น 
     โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ  “สูงอายุสุขใจ  สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” จ านวน    
     ๑๐,๐๐๐  บาท  
      แผนงานบริหารทั่วไป  
     งานบริหารงานคลัง  
     งบบุคลากร  
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     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
      เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๑๓,๐๐๐  บาท  
      รวมโอนลด  ๓๔,๐๐๐  บาท    
 
     ๒.โอนเพิ่มงบประมาณ   
      ๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink  Tank  Printer)   
             ราคา  ๔,๐๐๐  บาท     
      - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink  Tank  Printer)   
          จากโรงงานผูผ้ลิต  
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๑,๒๐๐  dpi  
       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๙   
          แผ่นต่อนาที  (ppm)  หรือ  ๘.๘  ภาพต่อนาที  
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๕   
       แผ่นต่อนาที  ( ppm)  หรือ  ๕  ภาพต่อนาที  (ipm)  
      - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า   
       ๑  ช่อง   
        - สามารถใช้ได้กับ  A๔,Letter,Legal  และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ  
       เองได้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์  
       และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบบัเดอืน  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ของกระทรวงดิจิทัล  
       เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (เอกสารแนบ)  
  
      โอนลดงบประมาณ  
      แผนงานการศึกษา  
      งบด าเนินงาน  
      หมวดค่าใช้สอย  
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอ่ืน  
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท  
     รวมโอนลด  ๔,๐๐๐  บาท  
      รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๓๘,๐๐๐  บาท  
     รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  จ านวน     
     ๓๘,๐๐๐  บาท  (-สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  
       รวมโอนลดเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๔  รายการ  จ านวน   
     ๓๘,๐๐๐  บาท  (-สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  
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สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถาม  
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอน  
     งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
     ขอให้ยกมือครับ       
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
      ๕.๒ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน  
           งบลงทุน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  งบประมาณ  ๓๘,๕๐๐  บาท  
สมมิตร  บัวหอม   การพิจารณาญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ  
ประธานสภาฯ    ลงทุน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     ชี้แจงรายละเอียด  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้  
นายก  อบต.พังเทียม  ท่านปลัดชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบครับ  
กฤษดา   ปิ่นทอง    ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   
ปลัด  อบต.พังเทียม   ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  
     หลักการ  
      ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ประจ าปี    
     พ.ศ.๒๕๖๕  หน่วยงานส านักปลัด  อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ขององค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  มีการตั้งจ่ายตามเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา  
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ประกาศ   
     ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคา  
     กลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม   
     พ.ศ.๒๕๖๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  ท าให้  
     คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป  จึงต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่  
     เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  (เอกสารแนบ)          
  
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓    (ส านักปลัด  อบต.)    
       เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙   
     นิ้ว)  ราคา  ๑๗,๐๐๐  บาท   
       คณุลักษณะพ้ืนฐาน  
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      - มีหน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก  (๔  core)   
          มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ๓ .๑  GHz  หรือดีกว่า   
       จ านวน  ๑  หน่วย  
       - หน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ   Cache  Memory   
          รวมในระดบั  ( Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  MB  
      - มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔  
       GB 
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑   
       TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ความจุไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  GB  จ านวน   
       ๑  หน่วย   
      - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน  ๑  หน่วย  
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/  
       ๑๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  
      - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  ๓   
       ช่อง     
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย   
     
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔    (ส านักปลัด  อบต.)    
      เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)    
      ราคา  ๑๗,๐๐๐  บาท  
        คณุลักษณะพ้ืนฐาน  
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก (๔  core)  และ   
       ๘  แกนเสมือน  (๘  Thread)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน  
       กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost  หรือ  Max   
       Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่น้อยกว่า ๔  GHz จ านวน   
       ๑  หน่วย         
     - หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory   
          รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  MB  
       - มีหน่วยความจ าหลัก  ( RAM)  ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  
       ๔ GB     
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑   
       TB  หรือ ชนิด  Solid  State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  GB   
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       จ านวน  ๑  หน่วย  
          - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย  
     
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓    (ส านักปลัด  อบต.)  
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวด า  (๑๘  หน้า/นาที)  ราคา  ๒,๖๐๐   
     บาท   
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ x๖๐๐  dpi  
      - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้าต่อนาที   
          ( ppm)  
      - มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘  MB  
      - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า   
       ๑  ช่อง  
          - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๕๐  แผ่น  
     - สามารถใช้ได้กับ  A๔,Letter,Legal  และ  Costom  
 
      เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
      ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔  (ส านักปลัด อบต.)  
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวด า  (๑๘  หน้า/นาที)  ราคา  ๒,๖๐๐    
     บาท      
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
      - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ x๖๐๐  dpi  
      - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้าต่อนาที   
          ( ppm)  
      - มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๒  MB  
      - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อย  
       กว่า  ๑  ช่อง  
        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แผ่น   
      - สามารถใช้ได้กับ  A๔,Letter,Legal  และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ 
       เองได้      
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓    (ส านักปลัด  อบต.)  
      เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๑   kVA  ราคา  ๕,๘๐๐  บาท  
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        คณุลักษณะพ้ืนฐาน  
        - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts)  
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที   
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔    (ส านักปลัด  อบต.)  
       เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๑  kVA  ราคา  ๕,๗๐๐  บาท  
      คุณลักษณะพื้นฐาน   
      - มีก าลังไฟฟ้าขาออก  (Output)  ไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts)  
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที  
 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓    (กองคลัง)  
      เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๑   kVA  ราคา  ๕,๘๐๐  บาท  
        คณุลักษณะพ้ืนฐาน  
        - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts)  
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที   
     
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔    (กองคลัง)  
       เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๑  kVA  ราคา  ๕,๗๐๐  บาท  
      คุณลักษณะพื้นฐาน   
      - มีก าลังไฟฟ้าขาออก  (Output)  ไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts)  
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที   
 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓    (กองช่าง)  
      เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink   
     Tank  Printer)  ราคา  ๗,๕๐๐  บาท    
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
       - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer,Copier,Scanner  และ  Fax    
          ภายในเครื่องเดียวกัน  
       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink  Tank  Printer)   
          จากโรงงานผู้ผลิต  
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๑,๒๐๐  dpi  
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      - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๒๗  หน้าต่อ  
       นาที  (ppm)  หรือ  ๘.๘  ภาพต่อนาที  ( ipm)  
      - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน้าต่อนาที  (ppm)    
       หรือ  ๕  ภาพต่อนาที  (ipm)  
      - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A๔  (ขาวด า-สี)  ได้  
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๖๐๐  หรือ    
          ๖๐๐x๑,๒๐๐  dpi  
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  ( Auto  Document  Feed)  
      - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า   
      - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๙  ส าเนา  
      - สามารถย่อและขยายได้  ๒๕  ถึง  ๔๐๐  เปอร์เซ็นต์   
      - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อย  
       กว่า  ๑  ช่อง    
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐  
          Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  หรือสามารถใช้งานผ่าน   
          เครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  (IEEE  ๘๐๒.๑๑b,g,n)  ได ้  
      - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  แผ่น  
      - สามารถใช้ได้กับ  A๔,Letter,Legal  และ  Custom  
  
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
      คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔    (กองช่าง)  
      เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink   
     Tank  Printer)  ราคา  ๗,๕๐๐  บาท    
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
       - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer,Copier,Scanner  และ  Fax    
          ภายในเครื่องเดียวกัน  
       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink  Trank  Printer)   
          จากโรงงานผู้ผลิต  
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๑,๒๐๐  dpi  
      - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๒๗  หน้าต่อ  
       นาที  (ppm)  หรือ  ๘.๘  ภาพต่อนาที  ( ipm)  
      - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน้าต่อนาที  (ppm)   
       หรือ  ๕  ภาพต่อนาที  (ipm)  
     - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A๔  (ขาวด า-สี)  ได้  
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       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๖๐๐  หรือ    
          ๖๐๐x๑,๒๐๐  dpi  
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  ( Auto  Document  Feed)  
      - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า   
      - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๙  ส าเนา  
      - สามารถย่อและขยายได้  ๒๕  ถึง  ๔๐๐  เปอร์เซ็นต์   
      - มีช่องเชื่อมต่อ  ( Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อย   
       กว่า  ๑  ช่อง    
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐  
          Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  หรือสามารถใช้งานผ่าน   
          เครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  (IEEE  ๘๐๒.๑๑b,g,n)  ได ้  
      - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  แผ่น   
      - สามารถใช้ได้กับ  A๔,Letter,Legal  และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ  
       เองได้   
      จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
     ดังกล่าวให้ถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
     ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  
     เปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
สมมิตร  บัวหอม   ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข  
ประธานสภาฯ    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕   
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการอภิปราย  
     หรือไม่ครับ   
ที่ประชุม    ไม่มี   
สมมิตร  บัวหอม   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ขอให้ยกมือครับ   
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
      ๕.๓  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี  
            งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ   
            ๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท   
สมมิตร  บัวหอม    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
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ประธานสภาฯ     
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายก  อบต.พังเทียม   พังเทียม  และประชาชนในต าบลพังเทียม  ได้มอบหมายให้กองช่างได้เข้า  
     ตรวจสอบพื้นท่ี  รายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา   
     แต่ในสถานการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมขณะนี้ไม่มีงบประมาณ  
     เพียงพอในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
     ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗    และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๔)   
     พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗(๒)  กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจน า  
     เงินทุนส ารองสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข  ข้อ  ๘๙(๑)   
     โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยเร่งด่วน   
     จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   ในการใช้เงินทุนส ารอง  
     เงินสะสม  จัดท าโครงการ ต่างๆ  รวม  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ   
     ๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท  (-สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  รายละเอียด  
     ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านได้พิจารณาแล้วในส่วนของรายละเอียดข้อกฎหมายขอให้  
     ท่านปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    
กฤษดา  ปิ่นทอง   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
ปลัด  อบต.พังเทียม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
     การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑      
       ข้อ  ๘๗   ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชี  
     รายรับ  รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี   
     เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุน  
     ส ารองเงินสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้        
     (๑) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้า ของเงินสะสม  ณ  วันที่  ๑   
     ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขอ  
     อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
     (๒) กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน  
     ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย  
     ได้ภายใต้เงื่อนไข  ข้อ  ๘๙  (๑)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
        ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ  
     จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
        (๑) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
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     ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ  
     เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด  
     ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด   
     ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
       (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕)  
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๕๐,๒๙๐,๐๐๐ บาท  
     ค านวณ  ๑๕ %  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕   
        (๕๐,๒๙๐,๐๐๐ x๑๕%)  = ๗,๕๔๓,๕๐๐    บาท  
     ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๒๑,๔๖๗,๒๘๘.๙๖ บาท  
     มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน  จ านวน  (๒๑,๔๖๗,๒๘๘.๙๖-๗,๕๔๓,๕๐๐)  
         จ านวน  ๑๓,๙๒๓,๗๘๘.๙๖  บาท         
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้โดยขอ  
     อนุมัติต่อสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ข้อ  ๘๙(๑)  จ านวน  ๑๓,๙๒๓,๗๘๘.๙๖  บาท 
ที่ประชุม    ทราบ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   รายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
นายก  อบต.พังเทียม    ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน   
     ๒๒  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท  (-สามล้านสองแสนห้าหมื่น  
     บาทถ้วน-)  รายละเอียดดังนี้  (เอกสารแนบ)  
     ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านพังเทียม  หมู่ที่  ๑   
          (เส้นโรงขนมจีน)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
          นครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๗๔,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๑๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๑๐,๕๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว   
       ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   
       ๓๐๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย   
       ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
       
     ๒. โครงการวางท่อ  คสล.  บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  (นานางก าไร)  ต าบล  
          พังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ   
          ๕๓,๐๐๐  บาท   
      - วางท่อ  คสล.  Ø ๐.๘๐  เมตร  มอก.๓  จ านวน  ๒  แถวๆ  ละ  ๖  ท่อน    
       พร้อมเทก าแพง  คสล.  หน้า – หลัง         
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      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๓. โครงการวางท่อ  คสล.  บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  (หน้าโรงเรียนบ้าน  
         โพนไพล)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๘๖,๐๐๐  บาท  
      - วางท่อ  คสล.  Ø  ๐.๔๐  เมตร  มอก.๓  จ านวน  ๔๒  ท่อน  พร้อมเท  
       ก าแพง  คสล.  หน้า-หลังบ่อพัก  คสล.  ส าเร็จรูป  จ านวน  ๔  บ่อ            
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี     /๒๕๖๕  
  
     ๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒   
         (ทางเข้าหมู่บ้าน)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๒๔,๐๐๐  บาท     
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๙๖๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๔๔   
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ 
          ๑ ป้าย   
       - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี    /๒๕๖๕     
 
     ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓  -  
         บ้านป่าเพกา  หมู่ท่ี  ๒๐  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๕๑,๐๐๐  บาท     
       - ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๕,๒๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๐  ลบ.ม.(คิว  
       หลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕   
 
     ๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง  บ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓   
         ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ   
         ๗๗,๐๐๐  บาท   
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๑,๒๐๐  ตร.ม.  ลงลูกรังกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๕  เมตร  มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)   
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       พร้อมปรบัเกรดเกลีย่บดอัดให้เรียบรอ้ย     
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี    /๒๕๖๕   
 
     ๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่  ๔   
         (สายเลียบคลองโกรกมะนาว)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   
         จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๘๘,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิมกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๖,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร    
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลบ.ม.   
       (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๘. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕   
         (สายไปวัด)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐  บาท   
        - งานก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐   
       เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๘๐  ตร.ม.    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
  
      ๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕  (เส้น  
         หลังโรงพยาบาล)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐  บาท     
       - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑   
       ปา้ย  
        - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
    
     ๑๐. โครงการวางท่อ  คสล.  บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่  ๗  (ลงคลอง  จุดที่   
           ๑)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
           งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท  
      - วางท่อ  คสล.  Ø  ๑.๐๐  เมตร  มอก.๓  จ านวน  ๑๔   ท่อน  พร้อมเท  
       ก าแพง  คสล.  หน้า-หลัง      
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     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๑๑. โครงการวางท่อ  คสล.  บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่  ๗  (ลงคลอง   
          จุดท่ี  ๒)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
          งบประมาณ  ๓๗,๐๐๐  บาท  
     - วางท่อ  คสล.  Ø  ๑.๐๐  เมตร  มอก.๓  จ านวน  ๒  ท่อน  พร้อมเทก าแพง   
       คสล.  หน้า-หลัง  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหนองกก  หมู่ที่  ๘   
           (สายบ้านนายสมหวัง)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
           นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  บาท  
     - ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๖๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๖,๔๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลบ.ม.   
       (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโกรกช้างน้อย  หมู่ที่    
                     ๙  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
           งบประมาณ  ๒๕๙,๐๐๐  บาท    
      - ช่วงที่  ๑  ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๘๐  เมตร   
       หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๑,๑๒๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว    
       ๒๘๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   
       ๑๑๒  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย    
      - ช่วงที่  ๒  ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๐๐  เมตร   
       หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๖๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว   
       ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   
       ๑๖๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย   
       ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านตลุกผักไร  หมู่ที่  ๑๑   
            (สายไปคุ้มหนองส้ม-ต าบลทัพรั้ง)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า    
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            จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๗๙,๐๐๐  บาท  
        - ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย  
       กว่า  ๒,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลบ.ม.(คิว  
       หลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง  บ้านตลุกผักไร  หมู่ที่  ๑๑  (ซอย  
            บ้านนายสมาน)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
            นครราชสีมา  งบประมาณ  ๕๘,๐๐๐  บาท   
     - ลงดินถมขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๒๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐   
       เมตร  หรือมีปริมาณดนิถมไม่น้อยกว่า  ๓๓๐  ลบ.ม.  ลงลูกรังกว้าง  ๕.๐๐   
       เมตร  ยาว  ๑๒๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย  
       กว่า  ๙๐  ลบ.ม.  (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  
     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี   /๒๕๖๕  
 
     ๑๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหนองแห้ว  หมู่ที่  ๑๒-  
           บ้านพังเทียม  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า    
           จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๘๑,๐๐๐  บาท  
     - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๕,๕๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐   
       ลบ.ม.  (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑   
       ปา้ย    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี    /๒๕๖๕  
  
     ๑๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔   
           (สายประปา)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
           งบประมาณ  ๑๕๒,๐๐๐  บาท    
      - ขุดรื้อพ้ืนเดิมขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๒,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ ลบ.ม.(คิว  
       หลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
         - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
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     ๑๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหัวท านบ  หมู่ที่   
               ๑๔  (สายบ้านนายแจ้ง)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
           นครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๙๐,๐๐๐  บาท  
      - ผิวจราจรลาดยางแบบ  Cape  Seal  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร 
         หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๘๕๐  ตร.ม.  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕    
  
     ๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕   
           (เส้นหลัก)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
           งบประมาณ  ๘๒,๐๐๐  บาท    
      - ขุดรื้อพ้ืนทางเดิมขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่  
       นอ้ยกว่า  ๙๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๙๐  ลบ.ม.   
       (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  
       - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี   /๒๕๖๕  
  
     ๒๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโนนไทรโยง  หมู่ที่   
            ๑๗  (เชื่อมต่อห้วยจันราช)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   
            จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๗๑,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๓๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่  
       ไม่น้อยกว่า  ๑,๓๒๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๓๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๕  เมตร  มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๙๘  ลบ.ม.  
       (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
        - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๒๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านทองหลางพัฒนา   
            หมู่ท่ี  ๑๙  (เส้นรอบบ้าน)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   
            จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐  บาท   
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๒๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๐   
       ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
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      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านป่าเพกา  หมู่ที่  ๒๐   
            (สายบ้านนายฉลาม)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
            นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย  
       กว่า  ๑,๘๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร   
       หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ลบ.ม.(คิว  
       หลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕   
 
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมท่านใดต้องการอภิปรายหรือ  
ประธานสภาฯ     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม   ถ้าไม่มี  สมาชิกสภาฯ  สอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภา   
ประธานสภาฯ     องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดเห็นชอบ  อนุมัติให้ใช้เงินทุนส ารอง  
     เงินสะสมที่เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕    
     เพื่อจัดท าโครงการต่างๆ  รวม  ๒๒  โครงการ  จ านวน  ๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท   
     (-สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ  
     ประชาชนในต าบลพังเทียม  ขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     - พักการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
      - เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง  อ่ืนๆ  
สมมิตร  บัวหอม   วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านกฤษณธร  เลิศส าโรง  นายอ าเภอพระทองค า 
ประธานสภาฯ   ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ   

  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๑  ขอเชิญท่านนายอ าเภอพบปะและ  
  มอบนโยบายกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  คณะผู้บริหาร 
  ขอเชิญครับ    

กฤษณธร  เลิศส าโรง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  คณะผู้บริหาร  สมาชิก  
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นายอ าเภอพระทองค า   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมนายกฤษณธร  เลิศส าโรง   
  นายอ าเภอพระทองค า  เดินทางมารับต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕   
  ก่อนมารับต าแหน่งนายอ าเภอเคยด ารงต าแหน่งป้องกันจังหวัดนครราชสีมา   
  รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
  ในวันนี้  ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอ าเภอเป็นควบคุม  ดูแล  เป็นพ่ีเลี้ยง   
  แนะน าการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย   
  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีเรื่องสอบถามหรือไม่เชิญ  
  ครับ    

ธนพล  แดงสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านนายอ าเภอ  
สมาชิกสภา  หมู่  ๙   พระทองค า  ผมนายธนพล  แดงสันเทียะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลพังเทียม  หมู่ที่ ๙ ขอฝากท่านนายอ าเภอพระทองค า  เรื่องถนนที่ช ารุด  
   เสียหาย  ๒  เส้นทาง  คือถนนลาดยางสายบ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕ – บ้านโพน 
   ไพล  หมู่ที่  ๒  และอีกสายคือถนนสายบ้านโกรกช้างน้อย  หมูที่  ๙ –   
   บ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  (เชื่อมอ่างหนองกก)  ที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อการ  
   สัญจรไปมาล าบาก  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลพังเทียมมีงบประมาณไม่เพียงพอ  อยากจะให้ท่านนายอ าเภอพระทองค า   
   ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ    
กฤษณธร  เลิศส าโรง   ถนนลาดยางสายบ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕ – บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  อยู่ในความ  
นายอ าเภอพระทองค า   รับผิดชอบของหน่วยงานไหนครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง   เมื่อก่อนเป็นของทางหลวงชนบทโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
ปลัด  อบต.พังเทียม   ครับ   
กฤษณธร  เลิศส าโรง   ถนนลาดยางสายบ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕ – บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  ได้บรรจุไว้  
นายอ าเภอพระทองค า   ในแผนของจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ครับ  ถ้ามีเอกสารโครงการฯ  ให้ท า  
   หนังสือส่งไปท่ีอ าเภอพระทองค า  ผมจะด าเนินการเสนอของบประมาณของ  
   จังหวัดนครราชสีมาให้ครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ชี้แจงเรื่องถนนลาดยางบ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕-บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒   
นายก  อบต.พังเทียม   ตอนแรกเป็นถนนลูกรัง  ถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณหลายภาคส่วน  ช่วงบ้าน  
   หัวถนน  หมู่ที่  ๕  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
   ก่อสร้างถนนลาดยาง  cape  seal  ช่วงที่  ๑  จากสะพานบ้านหัวถนน  หมู่ที่   
   ๕-บ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓  ใช้งบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา   
   ท่านนายอ าเภอพระทองค าขณะนั้นได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชน  
   จึงเสนอของบจังหวัดนครราชสีมา  ปีนั้นได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร  
   ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ๒  ช่วงคือสายบ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕-บ้านโนนทอง   
   หมู่ที่  ๑๓  และสายบ้านโกรกช้างน้อย  หมู่ที่  ๙ – บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒   
   แต่ระยะทางไม่ถึงบ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  มีการก่อสร้างเป็นช่วงเนื่องจากมี  
   งบประมาณจ ากัดและระยะทางไกล  ทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณใน  
   การซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓-บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒   
   ปีนี้ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒-บ้านโกรกช้างน้อย  หมู่ที่  ๙   
   องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้เสนอของบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง  
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   สายบ้านโกรกช้างน้อย  หมู่ที่  ๙ – บ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  เข้าแผนของ  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และเสนอของบประมาณจากกรม  
   ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนนี้เรามีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทาง  
   หลวงชนบทที่ถ่ายโอนมาคือถนนสายหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
   พังเทียม  จะด าเนินการเสนอขอบรรจุเข้าในแผนของอ าเภอพระทองค า   
   เพื่อของบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบลพังเทียม   
   ตอนนี้ได้รับงบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยางจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
   ท้องถิ่นสายบ้านพังเทียม  หมู่ที่  ๑ – บ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕  เสนอขอ  
   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสายบ้านสระตาล  หมู่ที่ ๑๕ –  
   บ้านหนองกก หมู่ที่  ๘  และสายบ้านหนองกก  หมู่ที่  ๘ – บ้านตลุกผักไร   
   หมู่ที่  ๑๑  ส่งไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วรอการจัดสรร  
   งบประมาณ         
ที่ประชุม   ทราบ   
สืบ  ภิรมจิตร  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อยากจะสอบถามเรื่อง  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๓   การซ่อมแซมถนนบ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓  สายบ้านนางประณีต  กลมกล่อม   
   ที่ช ารุดจากน้ าท่วมเมื่อปีที่แล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้น าดิน  
   ไปถมแต่สภาพถนนยังไม่ดี  ประชาชนเกิดความล าบากในการสัญจรไปมา   
   อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมด าเนินการปรับเกรดลงหิน  
   คลุกให้ถนนสามารถใช้งานได้ปกติ       
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   กองช่างได้ส ารวจหรือยังครับ  
นายก  อบต.พังเทียม  
สยาม  บัวหอม   กองช่างด าเนินการส ารวจและเสนอรายละเอียดให้ผู้บริหารทราบแล้วครับ     
ผู้อ านวยการกองช่าง  
สนั่น  ของด ี   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ขอสอบถามเรื่อง  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๘   งบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้เห็นชอบแล้ว  การจัดซื้อ  
   รถยนต์ส่วนกลางด าเนินการถึงไหนแล้วครับ    
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้อนุมัติ  
นายก  อบต.พังเทียม    งบประมาณแล้วนั้น  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับ    
สุชีพ  สุขนอก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เนื่องจากระบบ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๕   ประปาหมู่บ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕  ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรมอยากจะ  
   เสนอของบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และอีกเรื่องขอสอบถาม  
   โครงการก่อสร้างถนนบ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕  ที่สภาองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลพังเทียม  ได้อนุมัติงบประมาณแล้วไม่ทราบว่าได้ด าเนินการถึงข้ันตอน  
   ไหนแล้วครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   มอบกองช่างด าเนินการส ารวจความเสียหายของระบบประปาบ้านสระตาล   
นายก  อบต.พังเทียม   หมู่ที่  ๑๕      
สยาม  บัวหอม   ทราบ  
ผู้อ านวยการกองช่าง    
พัน  นิ่มบัวลา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมขอขอบคุณนายก  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๗   องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ที่สนับสนุนงบประมาณน้ ามันในการ  
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   ด าเนินการสูบน้ าเข้าสระประปาหมู่บ้านโนนไทรโยง  หมู่ที่  ๑๗  ครับ        
บุญเชิด  ชินสันเทียะ    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมขอสอบถามเรื่อง  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๒   ประปาหมู่บ้านหนองแห้ว  หมู่ที่  ๑๒  ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน  
   ต าบลพังเทียม  ที่ผ่านมามีปัญหาน้ าไม่ไหลท าให้ประชาชนไม่มีน้ าใช้  
   ๒-๓  วัน  อยากขอเสนอให้มีการส ารองอุปกรณ์หากมีการช ารุดเสียหาย  
   สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันที  มีการตรวจสอบการท างานของระบบประปา  
   หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องขอฝากด้วยครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ระบบประปาหมู่บ้านหนองแห้ว  หมู่ที่  ๑๒  อยู่ในการดูแลขององค์การบริหาร  
นายก  อบต.พังเทียม  ส่วนต าบลพังเทียม  เกิดช ารุดท าให้น้ าไม่ไหลเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  
  และองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ด าเนินการซ่อมและสามารถใช้งาน  
   ได้ปกติแล้ว  ปัจจุบันบ้านหนองแห้วใช้น้ าประปาร่วมกับบ้านห้วยยางโนนมะค่า   
   หากการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาบ้านหนองแห้วแล้วเสร็จจะให้ใช้  
         น้ าประปาของหมูบ่า้นหนองแห้ว  หมู่ที ่ ๑๒  และจะปิดน้ าจากระบบประปา  
   ที่ใช้ร่วมกับบ้านห้วยยางโนนมะค่า  หมู่ที่  ๑๖              
อุทัย  ค าสันเทียะ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ดิฉันส่งหนังสือร้องเรียน/  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๓   ร้องทุกข์  เสนอขอยางมะตอยส าเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน  
   โนนทอง  หมู่ที่  ๑๓  ที่ช ารุดแต่ไม่เห็นมีการเสนองบประมาณให้สภาอนุมัติ          
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ขอตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่  องค์การบริหารส่วนต าบล  
นายก  อบต.พังเทียม   พังเทียมได้เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการ  
   ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว  หากได้รับการจัดสรรก็ไม่ต้องด าเนินการจัดหายาง  
   มะตอยส าเร็จรูป    
ไพศาล โกเมส   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมได้เขียนหนังสือ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๗   ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ในการแก้ปัญหาถนนเลียบคลองบ้านหนองปลาไหล   
   หมู่  ๗  ด้านทิศตะวันออก  ที่ผ่านมาประชาชนเดือดร้อนช่วงหน้าฝนเดิน  
   ทางเข้าไปท าการเกษตรยากล าบาก  ถนนลื่น  ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ผมได้น า  
   งบประมาณส่วนตัวซื้อดินไปเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ขอฝากผู้บริหาร  
   จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้วยครับ       
สุเชาว์  ขานนาม    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ขอเสนอปัญหาความ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๙   เดือดร้อนของประชาชน  ถนนสายบ้านทองหลางพัฒนา  หมู่ที่  ๑๙ – บ้าน  
   ส าโรง เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  เดินทางเข้าไปท าการเกษตร   
   ขนพืชผลทางการเกษตรล าบากมาก  ขอฝากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
   พังเทียม  แก้ไขปัญหาด้วยครับ  
    
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ขอให้สมาชิกสภาฯ  เขียนหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งรายละเอียดปัญหาให้  
นายก อบต.พังเทียม   ชัดเจนจะได้มอบหมายกองช่างด าเนินการส ารวจ  ครับ  
สุเชาว์  ขานนาม    ทราบ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๙  
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก  
ประธานสภาฯ   หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ    
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ปิดประชุม    เวลา 1๕.๐0 น. 
 
 

          (ลงชื่อ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
  เมื่อวันที่         เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                        (ลงชื่อ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
  
 

                        (ลงชื่อ)        ไพศาล  โกเมส     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพศาล  โกเมส ) 
          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 
 

                        (ลงชื่อ)      ประสาธน์  พันธุ      กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ ) 

           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
  

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
   จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ 
 
 

    (ลงชื่อ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


