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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ.25๖5  ครั้งที่  ๒ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม 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  
๒๐ นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
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  
๔ นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม สัญญา  หินโคกสูง  
๕ นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4 นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.๐0  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
    ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้ง ต่อท่ีประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๕  นับตั้งแต่วันที่   
    ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  โดยได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอพระทองค า  ให้ขยายเวลา  
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี   
    ๒๕๖๕  ออกไปอีก  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕     
ที่ประชุม   ทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓              
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑/256๕  เมื่อวันที่  1๑  สิงหาคม  256๕  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพื่อทราบ   

   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

   ๔ .1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.256๖ วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

สมมิตร บัวหอม   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  ขององค์การ  
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลพังเทียม  วาระท่ี 2 และวาระที่ 3  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอให้  
    เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
ชัยพร  รักงาม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255๔   
    ข้อ 49 วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค  
    หนึ่ง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรและจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  
    ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ  
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี  
    สมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   
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    ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม  
    ร่าง เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ  
     ประธานสภา ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน  
    ตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร  
    ญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน  
    ค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย  
    กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา   เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วนให้  
    คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ  
    ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน  นั้น 
   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี  
    การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุ มสภาท้องถิ่นจะ 
    ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
สมมิตร  บัวหอม  เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งที่ผ่า นมา 
ประธานสภาฯ   เมื่อวันที่ 1 ๑ สิงหาคม 256 ๕ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม  ได้มีมติรับ  
    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 256๖  
    แล้วเนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคงร่างเดิม จึงขอให้ท่านประธาน  
    คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
ยงยุทธ  เป้าพงษ ์    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานคณะกรรมการฯ)   พังเทียม  ได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ  ในวันที่ 1 ๕-๑๗ สิงหาคม 256 ๕  
    ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ ที่ห้องประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พังเทียม และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม   
    เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2  
    และวาระที่ 3  ต่อไป นั้น โดยไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าร้องขอแปร  
    ญัตติในช่วงเวลาดังกล่าว บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณา  
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๖  เสร็จสิ้น 
    เรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  สิงหาคม 256 ๕  ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่าง  
    ข้อบัญญัติฯ   ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๗ คะแนน ต่อ 0 คะแนน  ให้คง  
    ร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ   พ.ศ. 256๖  ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมี  
    รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   เห็นควรเรียนมา  
    เพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
สมมิตร  บัวหอม  ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมา ณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
     
สมมิตร  บัวหอม  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ  พ.ศ. 256๖ 
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    ๔ .๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.๒๕๖๖  วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  

สมมิตร  บัวหอม  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภาฯ  
ชัยพร  รักงาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
    ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม  
    สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาในวาระนี้  
    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่     
สมมิตร  บัวหอม   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา  อบต.  ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  หรือไม่  
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

๕.๑  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
       งบลงทุน  หมวดครุภณัฑ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    

สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์    เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้  
นายก  อบต.พังเทียม   ท่านปลัดชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ  
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  
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     กองคลัง 
     โอนลด 
       งานบริหารงานคลัง 
      - เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท 
      - ค่าวัสดุ  วัสดุเผยแพร่และโฆษณา  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท   
     โอนเพิ่ม 
      งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
       เก้าอ้ี  (พนักงาน)  ๒  ตัว  ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
       ราคากลางก าหนด   จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  
       - เก้าอ้ีบุนวม  พนักพิงต่ า  มีที่เท้าแขน  ๒  ข้าง 
       - ปรับระดับ  สูง-ต่ า  ได้ 
       - ขาเก้าอ้ี  ๕  แฉก  เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
       - มีลูกล้อคู่ยึดติดกับขาส าหรับเคลื่อนที่ได้  หมุนรอบตัวได้ 
     รวมโอนลดกองคลัง  ๗,๐๐๐  บาท 
     รวมโอนเพิ่มกองคลัง  ๗,๐๐๐  บาท 
      
     กองการศึกษา 
     โอนลด 
      งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบบุคลากร 
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  จ านวน   
      ๓,๕๐๐  บาท     
     โอนเพิ่ม 
      งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      เก้าอ้ี  (พนักงาน)  ๑  ตัว  (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคา  
      กลางก าหนดหรือตามท้องตลาด)   จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท  
      - เก้าอ้ีบุนวม  พนักพิงต่ า  มีที่เท้าแขน  ๒  ข้าง 
      - ปรับระดับ  สูง-ต่ า  ได้ 
      - ขาเก้าอ้ี  ๕  แฉก  เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
      - มีลูกล้อคู่ยึดติดกับขาส าหรับเคลื่อนที่ได้  หมุนรอบตัวได้ 
     รวมโอนลดกองการศึกษา  ๓,๕๐๐  บาท 
     รวมโอนเพิ่มกองการศึกษา  ๓,๕๐๐  บาท 
      
     กองช่าง 
     โอนลด 
      แผนงานเคหะชุมชน 
      - ค่าใช้สอย  
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        ค่าบ ารงุรักษาและซอ่มแซม   จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
      - ค่าครุภัณฑ์ 
        ครุภณัฑ์ส านักงาน    จ านวน  ๑,๗๐๐  บาท 
        เก้าอ้ีท างาน 
        โต๊ะท างาน     จ านวน  ๒,๑๐๐  บาท  
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        เครือ่งพิมพ์มัลติฟังชั่นฯ    จ านวน  ๗,๕๐๐  บาท 
     โอนเพิ่ม 
      งบลงทุน   
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      - เก้าอ้ี  (พนักงาน)  ๒  ตัว  ตัวละ  ๓,๕๐๐  บาท 
        (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตาม  
        ท้องตลาด)  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 
      - เก้าอ้ีบุนวม  พนักพิงต่ า  มีที่เท้าแขน  ๒  ข้าง 
      - ปรับระดับ  สูง-ต่ า  ได้  
      - ขาเก้าอ้ี  ๕  แฉก  เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม  
      - มีลูกล้อคู่ยึดติดกับขาส าหรับเคลื่อนที่ได้  หมุนรอบตัวได้ 
      - โต๊ะท างาน  ๑  ตัว  (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
        ก าหนดหรอืราคาตามท้องตลาด)   จ านวน  ๔,๘๐๐  บาท  
      โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า  ดังนี้  
      - ขนาด  ๑๒๐ x๖๐x๗๕  ซม. 
      - โต๊ะท าจากโครงไม้จริง  ปิดด้วยไม้อัด 
      - ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม  
      - มี  ๑  ตู้เก็บเอกสารด้านขวา  
      - ท าสีธรรมชาติ  
     ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ขาว/ด า  ALL  IN   
     ONE  ๑  เครื่อง      จ านวน  ๑๑,๕๐๐  บาท 
      - โดยจะต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า  รายละเอียดดังต่อไปนี้  
      - Print  Speed  ขาวด า  ๒๐  (แผ่น/นาท)ี 
      - Resolution  สูงสุด  ๖๐๐x๖๐๐  dpi 
      - Copy  Speed ขาวด า  ๒๙  แผ่น/นาท ี
      - Copy  Resolution  สูงสุด  ๖๐๐x๖๐๐  dpi 
      - Scan Resolution  สูงสุด  ๖๐๐x๑๒๐๐  dpi 
      - ถาดบรรจุกระดาษ  ๑๕๐  แผ่น 
      - หน่วยความจ า  ๑๕๐  แผ่น  
      - หน่วยความจ า  ๖๔  MB 
      - การเชื่อมต่อ  USB/LAN/WIFI/Bluetooth 
     รวมโอนลดกองช่าง  ๒๓,๓๐๐  บาท 
     รวมโอนเพิ่มกองช่าง  ๒๓,๓๐๐  บาท 
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     ส านักปลัด 
     โอนลด 
      งานบริหารทั่วไป 
      ค่าตอบแทน 
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๓,๕๐๐ บาท 
       โอนเพิ่ม 
      งบลงทุน 
      ค่ารุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
      ๑.เก้าอ้ี  พนักงาน  จ านวน  ๑  ตัว  ราคา  ๓,๕๐๐  บาท 
      (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตาม  
      ท้องตลาด)   
      - เก้าอ้ีบุนวม  พนักพิงต่ า  มีที่เท้าแขน  ๒  ข้าง 
      - ปรับระดับสูง-ต่ า  ได้  
      - ขาเก้าอ้ี  ๕  แฉก  เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
      - มีลูกล้อคู่ยึดติดกับขาส าหรับเคลื่อนที่ได้  หมุนรอบตัวได้ 
     โอนลด 
      งานบริหารทั่วไป 
      งบบุคลากร 
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
      เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท  
     โอนเพิ่ม 
      งบลงทุน        
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      ๒. โต๊ะส าหรับผู้บริหาร  จ านวน  ๑  ตัว   ราคา  ๑๔,๐๐๐  บาท 
        (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตาม 
      ท้องตลาด)   
      - ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ x๖๐x๗๕  (กว้างxลึกxสูง) 
      - มีที่เก็บเอกสารทั้งสองด้าน  (ด้านซ้าย  และด้านขวา) 
      - โต๊ะท าด้วยไม้ 
      - เคลือบน้ ายาให้ความเงากันลอยขีดข่วน 
     โอนลด 
      งานบริหารทั่วไป 
      งบบุคลากร 
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
      เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  
     โอนเพิ่ม 
      งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      ๓. เก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร  จ านวน  ๑  ตัว  ราคา  ๗,๐๐๐  บาท 
      (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตาม  
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      ท้องตลาด)  
      - เก้าอ้ีบุนวม  พนักพิงสูง  มีที่เท้าแขน  ๒  ข้าง   
      - ปรับระดับ  สูง-ต่ า  ได้ 
      - ขาเก้าอ้ี  ๕  แฉก  เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
      - มีลูกล้อคู่ยึดติดกับขาส าหรับเคลื่อนที่ได้  หมุนรอบตัวได้ 
     รวมโอนลดส านักปลัด  จ านวน  ๒๔,๕๐๐  บาท 
     รวมโอนเพิ่มส านักปลัด  จ านวน  ๒๔,๕๐๐  บาท 
    
      กองช่าง 
     โอนลด   
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้าง 
      งบลงทุน 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
      - โครงการก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองโพธิ์   
        หมูที่ ่ ๔  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
        (ในข้อบัญญัติ  หน้า  ๓๖/๓๘)  จ านวน  ๓๖๖,๐๐๐  บาท  
     โอนเพิ่ม 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งบก่อสร้าง 
      งบลงทุน 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
      ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหนองโพธิ์   
          หมูที่ ่ ๔  (สายไปบ้านห้วยปะค า)  ต าบลพังเทียม   
          อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  ๓๖๖,๐๐๐   
          บาท 
       โอนลด 
      แผนงานบริหารทั่วไป 
      งบบุคลากร 
      เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง ) 
      - ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ  
        สภา  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   จ านวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
      - เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๘,๐๐๐   
          บาท 
      - โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนทอง   
        หมูที่ ่ ๑๓  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
        (ในข้อบัญญัติหน้า  ๓๖/๓๘)  จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท 
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     โอนเพิ่ม 
      ๒. โครงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓  (สายบ้าน  
          โพนไพล)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา   
          จ านวน  ๓๙๘,๐๐๐  บาท 
          (รายละเอียดตามประมาณการช่าง  เอกสารแนบ)  
     รวมโอนลดกองช่าง  (งานก่อสร้าง)  จ านวน  ๗๖๔,๐๐๐  บาท  
     รวมโอนเพิ่มกองช่าง  (งานก่อสร้าง)  จ านวน  ๗๖๔,๐๐๐  บาท  
 
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถาม  
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอน  
     งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  
     ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ขอให้ยกมือครับ       
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     ๕.๒  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี  
            งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๑๐  โครงการ  งบประมาณ   
            ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
            ต าบลพังเทียม   
สมมิตร  บัวหอม    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
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  ๑๐  โครงการ  งบประมาณ   
     ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท  (-สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)   



10 
 

     รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้ท่านได้พิจารณาแล้วในส่วนของรายละเอียดข้อ  
     กฎหมายขอให้ท่านปลัด  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  
     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 
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     และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมมีมติอนุมัติงบประมาณ  ในคราวการ  
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่   
     ๑  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  จ านวน  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ   
     ๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท  
      คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมสามารถใช้ได้  จ านวน  ๑๐,๖๗๓,๗๘๘.๙๖    
     บาท  
ที่ประชุม    ทราบ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   รายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
นายก  อบต.พังเทียม    ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน   
             ๑๐ โครงการ  งบประมาณ  ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท  (-สองล้านหกแสนสามหมื่น  
     สามพันบาทถ้วน-)  
     ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  
         (สายบ้านนายเสริม) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๕๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๒,๖๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร    
        หรอืมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรด  
       เกลีย่บดอัดให้เรียบรอ้ย  ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
       
     ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  
         (สายบ้านนางน้ าค้าง) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๓๑,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๕๐   
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑   
       ปา้ย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๓. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓ (สามแยก  
         บ้านชายพะเนาสายไปหลังอ าเภอ) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   
       จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๐๒,๐๐๐  บาท    
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     - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๕๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๕๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๒๕   
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้าย  
       โครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๔. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหัวถนน  หมู่ที่  ๕ - บ้านโนนทอง   
         หมู่ท่ี  ๑๓ ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๓๙๘,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๑๕  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๔,๓๐๕  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๑๕   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๔๓๐.๕๐   
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑   
       ปา้ย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  โกรกช้างน้อย  หมู่ที่  ๙ (สายไปบ้าน  
         ปะค า) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๒๗๐,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว   
       ๑,๐๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   
       ๓๐๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  
       ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๖. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐ –บ้านโนนไทร 
         โยง  หมู่ท่ี ๑๗ ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๑๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๑๐,๕๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว   
       ๕๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   
       ๒๕๐  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  
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       ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
     ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓ (สายไปบ้าน  
         โกรกช้างนอ้ย) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๑๗๙,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร  หรือมี  
       พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐   
       เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐   
       ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ  ๑   
       ปา้ย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
     ๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕   
         (เส้นหลัก)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
         งบประมาณ  ๔๗๒,๐๐๐  บาท  
      - ผิวจราจรลาดยางแบบ  Cape  Seal  กว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  
       ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕    
 
     ๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง  บ้านทองหลางพัฒนา  หมู่ที่   
        ๑๙  (เส้นไปโนนส าโรง)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
        นครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๐๖,๐๐๐  บาท   
       - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๑๐๐  เมตร  หรือมี  
        พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๕,๕๐๐  ตร.ม.  ลงลูกรังกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐๐   
        เมตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๔๕๐   
        ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย   
     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี    /๒๕๖๕   
 
     ๑๐. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Asphaltic  Concrete  บ้าน 
            ทองหลางพัฒนา  หมู่ท่ี  ๑๙  (จากในหมู่บ้าน)  ต าบลพังเทียม   
            อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๐๗,๐๐๐   
            บาท  
      - ผิวจราจรลาดยางแบบ  Asphaltic  Concrete   กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว   
            ๑๗๐  เมตร    
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          ปา้ยโครงการ  ๑  ป้าย  
     - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕    
      รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท  (-สองล้านหกแสนสาม  
     หม่ืนสามพันบาทถ้วน-)   
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  ๑๐  โครงการ  จ านวน  ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท   
     (-สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  ในการแก้ไขปัญหาความ  
     เดือดร้อนให้กับประชาชนในต 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  ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
อุทัย  ค าสันเทียะ  เรียนประธานสภาฯ  ขอสอบถามงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  
ส.อบต.   หมู่ที่  ๑๓ เพื่อติดตั้งเพ่ิมเติมในหมู่บ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓       
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ ขอดูงบประมาณหากมีเพียงพอจะด าเนินการให้ครับ  
นายก  อบต.  
อุทัย  ค าสันเทียะ  เรียนประธานสภาฯ  ดิฉันได้ส่งหนังสือเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๓  ด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโนนทอง  หมู่ที่  ๑๓  ไม่ทราบว่าด าเนินการถึง  
    ขั้นตอนไหนแล้ว  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  กองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและท าเรื่องส่งไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วครับ    
นายก  อบต.    
สุเชาว์  ขานนาม  เรียนประธานสภาฯ  ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านทองหลางพัฒนาช ารุด   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๙ ๑  จุด  ขอให้ช่างไฟฟ้าไปด าเนินการซ่อมให้ด้วยครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  จะด าเนินการมอบหมายช่างไฟฟ้าเข้าไปซ่อมให้ครับ  
นายก  อบต.  
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อนุรักษ์  สุจริยา  เรียนประธานสภาฯ  อยากจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมด าเนินการซ่อมแซม  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๔  ถนนสายรอบหมู่บ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  และสายบ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔ –  
    บ้านเมืองเก่า  อ าเภอโนนไทย  ที่ช ารุดครับ  
ชัยพร  รักงาม   เรียนประธานสภาฯ  ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านป่าเพกาโนน  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๒๐  พุดซา  หมู่ที่  ๒๐  ที่ใช้ถนนสายบ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐ – เส้นไปหลังอ าเภอ  
    พระทองค า  ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การเดินทางของประชาชนมีความล าบาก   
    อยากให้คณะผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวด้วยครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  ถนนสายดังกล่าวผ่านการอนุมัติงบประมาณจากสภาฯ  แล้วครับ  
นายก  อบต.    
สนั่น  ของด ี  เรียนประธานสภาฯ  เนื่องจากทางเข้าวัดหนองกก  หมู่ที่  ๘  ระยะทางประมาณ  ๗๐  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๘  เมตร  มีสภาพช ารุดการเดินทางเข้าวัดยากล าบาก  อยากจะขอรับการสนับสนุน  
    งบประมาณปรับเกรดลงหินคลุกครับ  
สมมิตร  บัวหอม   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้รับแจ้งจากประมงจังหวัดนครราชสีมา  
ประธานสภาฯ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า   
    ในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๕  ณ  อ่างเก็บน้ าหนองกก  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ   
    ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและเพ่ิมพูนปริมาณ  
    สัตว์น้ าในแหล่งน้ า  ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ   
    เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  หากทราบก าหนดการจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ทราบอีกครั้ง  
    ครับ   
ที่ประชุม    ทราบ  
สมมิตร  บัวหอม         มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีผมขอปดิการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม    เวลา 1๔.๓0 น. 
 
 

          (ลงชื่อ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
     เมื่อวันที่    ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

                        (ลงชื่อ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
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                        (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  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่       เดือน           .
พ.ศ.๒๕๖๕  
 
   จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
 
 

    (ลงชื่อ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


