รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป 2557
วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
****************************
ผูมาประชุม
1. นายสนอง
2. นายเกษม
3. นายยุทธนา
4. นางสายใจ
5. นางหฤทัย
6. นายวุทธิพงศ
7. นายมนตรี
8. น.ส.เรือนแกว
9. นายเสนาะ
10. นายสมชาย
11.นายวิชัย
12.นายนรินทร
13.นายธนวัฒน
ผูไมมาประชุม
ผูขาดประชุม
ผูเขารวมประชุม

ศรีพักดี
รอดผล
ผิวเกลี้ยง
เนตรสวาง
จินดาอินทร
โซวเกษม
สําเนียงงาม
สังขรัตน
ผิวเกลี้ยง
ทองคําสุข
หอมหวลดี
นุชวงษ
หมอนเมือง

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
เลขานุการสภา อบต.

1. นายภูวนารถ
2. นายเน
3. นายทวี
4. นายชํานาญ
5. น.ส.ยุวดี
6. นายวิรัช
7. นางสุญาดา
8. นายบัญชา
9. นายทิวา
10.น.ส.นภาพร
11.นายอนุ
12.นายปราศัย
13.นางอรรตี

จารุภูมิก
พะกุลานนท
โพธิ์ทอง
คงศรีสรรค
อินทโชติ
สะอาดดี
สถาปตานนท
ดะวิบูลย
เที่ยงธรรม
แตงทองคํา
ศรีพักดี
จินดาอินทร
อุบลแกว

สนอง
เกษม
ยุทธนา
สายใจ
หฤทัย
วุทธิพงศ
มนตรี
เรือนแกว
เสนาะ
สมชาย
วิชัย
นรินทร
ธนวัฒน

ศรีพักดี
รอดผล
ผิวเกลี้ยง
เนตรสวาง
จินดาอินทร
โซวเกษม
สําเนียงงาม
สังขรัตน
ผิวเกลี้ยง
ทองคําสุข
หอมหวลดี
นุชวงษ
หมอนเมือง

นายก อบต.ตนตาล
รองนายก อบต.ตนตาล
รองนายก อบต.ตนตาล
เลขานุการนายก อบต.ตนตาล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา
นักบริหารงานทั่วไป
นายชางโยธา
เจาหนาที่วิเคราะห ฯ
กํานันตําบลตนตาล
ผูใหญบาน หมู 2
ผูใหญบาน หมู 3
/14.นายวสันต...

-214. นายวสันต
15. นายจักรกฤษณ

สังขรัตน
วรสิงห

ผูใหญบาน หมู 4

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ปรากฏวาครบ
องคประชุม จึงเชิญประธานสภา ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ
สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2)ประจําป 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2557
ใหการรับรองตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
ไดตรวจสอบแลว

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภา
น.ส.นภาพร แตงทองคํา
เจาหนาที่วิเคราะหฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
(2558-2560)
ขอใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด
ตามรางแผนพัฒนาสามป (2558-2560) ไดกําหนดยุทธศาสตรไว
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมี 3
แนวทาง ป 2558 มี 47 โครงการ งบประมาณ
153,095000.- บาท ป 2559 มี 21 โครงการ งบประมาณ
15,935,000.- บาท ป 2560 มี 14 โครงการ งบประมาณ
18,980,000.- บาท รวม 3 ป มี 82 โครงการ งบประมาณ
188,010,000.- บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 1 แนวทาง
ป 2558 มี 3 โครงการ งบประมาณ 790,000.- บาท
ป 2559 มี 3 โครงการ งบประมาณ 790,000.- บาท
ป 2560 มี 3 โครงการ งบประมาณ 790,000.- บาท
รวม 3 ป มี 9 โครงการ งบประมาณ 2,370,000.- บาท
/ยุทธศาสตรที่ 3…

-3ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน มี
6 แนวทาง
ป 2558 มี 33 โครงการ งบประมาณ 37,713,500.- บาท
ป 2559 มี 31 โครงการ งบประมาณ 6,913,500.- บาท
ป 2560 มี 31 โครงการ งบประมาณ 6,813,500.- บาท
รวม 3 ป มี 95 โครงการ งบประมาณ 51,440,500.- บาท
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา มี 2 แนวทาง
ป 2558 มี 14 โครงการ งบประมาณ 16,670,000.- บาท
ป 2559 มี 11 โครงการ งบประมาณ 1,670,000.- บาท
ป 2560 มี 11 โครงการ งบประมาณ 1,670,000.- บาท
รวม 3 ป มี 36 โครงการ งบประมาณ 20,010,000.- บาท
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา การเมือง การบริหารและ
การบริการเพื่อประโยชนของประชาชน มี 3 แนวทาง
ป 2558 มี 23 โครงการ งบประมาณ 23,500,000.- บาท
ป 2559 มี 16 โครงการ งบประมาณ 6,720,000.- บาท
ป 2560 มี 16 โครงการ งบประมาณ 6,720,000.- บาท
รวม 3 ป มี 55 โครงการ งบประมาณ 36,940,000.- บาท
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 2 แนวทาง
ป 2558 มี 8 โครงการ งบประมาณ 3,560,000.- บาท
ป 2559 มี 4 โครงการ งบประมาณ 1,900,000.- บาท
ป 2560 มี 4 โครงการ งบประมาณ 1,900,000.- บาท
รวม 3 ป มี 16 โครงการ งบประมาณ 7,360,000.- บาท
รวม 6 ยุทธศาสตร
ป 2558 มี 128 โครงการ งบประมาณ 235,328,500.- บาท
ป 2559 มี 86 โครงการ งบประมาณ 33,928,500.- บาท
ป 2560 มี 79 โครงการ งบประมาณ 36,873,500.- บาท
รวม 3 ป มี 293 โครงการ งบประมาณ 306,130,500.- บาท
/สวนรายละเอียด…
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นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายทิวา เที่ยงธรรม
นายชางโยธา

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ

นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.

สวนรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามป (2558-2560) แยก
ตามยุทธศาสตร รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให ขอใหสมาชิกสภา
ไดดูเอกสารที่แจกให
ผมถามที่ประชุมวา ถาสมาชิกสภาฯเห็นชอบรางแฟนพัฒนาสามป
(2558-2560) ขอใหสมาชิกสภาฯ ยกมือ
ยกมือเปนเอกฉันท เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (2558-2560)
2. พิจารณารางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่องกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางสวนของ อบต.ตนตาล อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.....
ขอใหนายชางโยธา ไดชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกลาว
เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ............
เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 459 (พ.ศ.2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใชบังคับในทองที่ตําบล
ตนตาลไดสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.
2550 และในปจจุบันอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
สองพี่ น อ ง โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ดั งนั้ น เพื่ อ เป น การ
ปองกันการใชประโยชนที่ดิน ขัดกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกําหนดไวสมควรตราขอบัญญัติวาดวยกําหนดบริเวณหาม
ก อสร าง ดั ด แปลงใช ห รื อเปลี่ ย นการใช อาคารบางชนิ ด หรื อ บาง
ประเภทในพื้ น ที่ บ างส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลต น ตาล
อําเภอสองพี่นอ ง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้
ผมไดพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.......... แลวเห็นวามิใช
ร า งเกี่ ย วกั บ การเงิ น จึ ง ขอให ที่ ป ระชุ ม สภาฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห
พิจารณาสามวาระรวดเดียว
เสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
/ที่ประชุม…
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ที่ประชุม
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ

ไมไดเสนอเปนอยางอื่น ประธานสภาจึงขอมติที่ประชุมวาที่ประชุม
จะอนุ มั ติ ใ ห พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วหรื อ ไม ถ า เห็ น สมควร
พิจารณาอนุมัติสามวาระรวดเดียว ขอใหสมาชิกสภาฯ ยกมือ
ยกมือเปนเอกฉันทอนุมัติใหพิจารณาสามสวาระรวดเดียว
วาระที่ 1 รับหลักการ ขอใหสมาชิกสภาฯ ปรึกษาในหลักการแหง
รางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง กําหนดบริเวณ หามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่
บางสว นขององค การบริ หารสว นตํ าบลตน ตาล อําเภอสองพี่ นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ............... และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง กําหนดบริเวณ หามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่
บางสว นขององค การบริ หารสว นตํ าบลตน ตาล อําเภอสองพี่ นอง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พ.ศ............. หรื อ ไม หากมี ส มาชิ ก สภาฯ
ประสงคจะอภิปรายขอใหอภิปรายได
สมาชิกสภาฯ ไมไดขออภิปราย ประธานสภาจึงขอใหลงมติวาสมาชิก
สภาจะรับหลักการตามรางรางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่องกําหนด
บริเวณ หามกอสรางดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบล
ตนตาล อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ..........หรือไม
ถารับหลักการขอใหยกมือ
ยกมือรับหลักการเปนเอกฉันท
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
ตามที่สภาฯ อนุมัติใหพิจารณา รางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง
กําหนดบริเวณ หามกอสรางดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบล
ตนตาล อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.......... สามวาระ
รวดเดียวนั้น การแปรญัตติในวาระที่ 2 ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามขอ 45 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
ตามขอ 51 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
กําหนดไววา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สองใหปรึกษาเรียง
/ตามลําดับขอ ....
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ที่ประชุม
นายสนอง ศรีพักดี

ที่ประชุม

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.

ตามลําดับขอ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
- มีสมาชิกฯทานใดจะขอแปรญัตติหรือไม ถาไมมีขอใหสมาชิก
สภาฯ ยกมือ
ยกมือเปนเอกฉันท สมาชิกสภาฯ ไมขอแปรญัตติ
การพิจารณาวาระที่ 3 การลงมติการพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.
ตนตาล เรื่อง ประธานสภาฯ กําหนดบริเวณ หามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวน
ขององคการบริหารสว นตําบลตน ตาล อําเภอสองพี่นอง จังหวั ด
สุพรรณบุรี พ.ศ........... วาระที่สาม ไมมีการอภิปรายใหที่ประชุม
สภาฯ ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
ผมขอถามวาจะใหรางขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสร างดัด แปลง หรือเปลี่ย นการใช อาคารบางชนิ ดหรือบาง
ประเภทในพื้ น ที่ บ างส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลต น ตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ........... สมควรที่จะตรา
เปนขอบัญญัติ ขอใหยกมือ
ยกมือลงมติเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติ อบต.ตนตาล เรื่อง
กําหนดบริเวณ หามกอสรางดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบล
ตนตาล อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2557
3. จายขาดเงินสะสม ป 2557
ขอเชิญนายก อบต.ตนตาล ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะขอจาย
ขาดเงินสะสมป 2557
โครงการที่ขอจายขาดเงินสะสมป 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการขุดลอกคลอง (ปองกันน้ําทวม) บริเวณคลองบางศาลเจา คลองบางเลน จากขางบานนางหมน คําเภา ถึง ขางบานนาย
ยุทธา ผิวเกลี้ยง เขตหมูที่ 3 ติดตอหมูที่ 1 สภาพเดิมปากคลอง
กวางเฉลี่ย 25 เมตร กนคลองกวางเฉลี่ย 22 เมตร ความลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทําใหมีสภาพใหมปากคลองกวาง
เฉลี่ย 25 เมตร กนคลองกวางเฉลี่ย 21 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร (หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
12,900 ลูกบาศกเมตร) จํานวนเงิน 930,000.- บาท
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากคลองเสนดังกลาวมีสภาพตื้นเขิน
/ที่สําคัญ...
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นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.

น.ส.นภาพร แตงทองคํา

นายวิรัช สะอาดดี
ผูอํานวยการกองคลัง
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ

ที่สําคัญเพื่อเตรียมความพรอมการปองกันน้ําทวมและสามารถ
ระบายน้ําไดดีขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยได
รับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม
เกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
-โครงการที่ขอจายขาดเงินสะสมป 2557 อยูในอํานาจหนาที่ของ
อบต. ตนตาล ตามขอ 89(1) พ.ร.บ สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
ไดตรวจสอบโครงการนี้แลวอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25572559) หนา 33 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา โครงการขุดลอก
คูคลองหรือแหลงน้ําภายในตําบลตนตาล
จํานวนเงินที่ขอจายขาด 930,000.- บาท ไดตรวจสอบแลว
สามารถจายขาดได
โครงการนี้ อํานาจในการอนุมัติเปนของสภาฯขอถามสมาชิกสภาฯวา
ถาเห็นสมควรใหจายขาดเงินสะสมป 2557 โครงการขุดลอกคลอง
/ปองกันน้ําทวม...
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ที่ประชุม

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายทิวา เที่ยงธรรม
นายชางโยธา

(ปองกันน้ําทวม) บริเวณคลองบางศาลเจา - คลองบางเลน
จากข างบ านนางหม น คํ าเภา ถึง ข างบ านนายยุทธา ผิวเกลี้ย ง
เขตหมูที่ 3 ติดตอหมูที่ 1 สภาพเดิมปากคลองกวางเฉลี่ย 25 เมตร
ก น คลองกว า งเฉลี่ ย 22 เมตร ความลึ ก เฉลี่ ย 1.50 เมตร ยาว
1,200 เมตร ทําใหมีสภาพใหมปากคลองกวาง
เ ฉ ลี่ ย 2 5
เมตร กน คลองกวางเฉลี่ ย 21 เมตร ความลึกเฉลี่ ย 2.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร (หรื อมี ป ริ มาตรดิ น ขุ ด ไม น อยกว า 12,900
ลูกบาศกเมตร) จํานวนเงิน 930,000.- บาท ขอใหยกมือ
ยกมืออนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลอง (ปองกันน้ํา
ทวม) บริเวณคลองบางศาลเจา - คลองบางเลน จากข า งบ า น
นางหมน คํ าเภา ถึ ง ข างบานนายยุ ทธา ผิว เกลี้ ยง เขตหมูที่ 3
ติดตอหมูที่ 1 สภาพเดิมปากคลองกวางเฉลี่ย 25 เมตร กนคลอง
กวางเฉลี่ย 22 เมตร ความลึกเฉลี่ย1.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร
ทําใหมีสภาพใหมปากคลองกวาง เฉลี่ย 25 เมตร กนคลองกวาง
เฉลี่ย 21 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
(หรื อ มี ป ริ ม าตรดิ น ขุ ด ไม น อ ยกว า 12,900 ลู ก บาศก เ มตร)
จํานวนเงิน 930,000.- บาท
4. โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป2557 ครั้งที่ 4/2557
ขอใหรักษาการหัวหนาสวนโยธา ที่ขอโอนเงินงบประมาณ ชี้แจง
รายละเอียด
ตามบัญชีที่ขอโอนเงินงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ ลงทุน
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
โครงการ/รายการ เครื่องรับ – สงวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 12,000.- บาท
จํานวนเงินที่โอน 24,000.- บาท เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว
ตั้งเปนรายการใหม
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํารวจ
โครงการ/รายการ กลองระดับขนาดกําลังขยาย 24 เทา
/จํานวนเงินที่โอน...

-9จํานวนเงินที่โอน 24,000.- บาท เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว
ตั้งเปนรายการใหม
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการ/รายการ คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 14,000.- บาท
จํานวนเงินที่โอน 1,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม 49,000.- บาท
โอนลด
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ งบดําเนินการ
หมวดรายจาย คาใชสอย
ประเภทรายจาย คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
งบประมาณกอนโอน 108,220.- บาท
จํานวนเงินที่โอน 48,000.- บาท
งบ ลงทุน
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการ คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 12,000.- บาท
จํานวนเงินที่โอน 1,000.- บาท
รวมโอนลด 49,000.- บาท
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ผมไดตรวจสอบประเภทของรายจายที่ขอโอนเงินงบประมาณแลว
เปนงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อํานาจอนุมัติ
เปนของสภา ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ผมขอถาม
ทีป่ ระชุมวาจะอนุมัติใหโอนในจํานวน 49,000.- บาท รายละเอียด
ตามที่รักษาการหัวหนาสวนโยธา ชี้แจง ถาอนุมัติขอใหยกมือ
ยกมืออนุมัติใหโอนเงินเปนจํานวน 49,000.- บาท ตามที่
รักษาการหัวหนาสวนโยธาเสนอ
5. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
2557 ครั้งที่ 3/2557
/นายสนอง...

-10นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายวิรัช สะอาดดี
ผูอํานวยการกองคลัง

เอกสารที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2557 ของสวนการคลัง ขอใหสวนการคลังชี้แจง
รายละเอียด
อบต.ตนตาล ไดนําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรกับจังหวัด
สุพรรณบุรี แตไมไดรับอนุมัติเนื่องจากคุณลักษณะของคอมพิวเตอร
ทีจ่ ัดซื้อไมตรงกับคุณลักษณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Ict) กําหนด จึงมีความจําเปนตองกําหนดคุณลักษณะ
ใหม ดังนี้
ตามเอกสารบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการ/รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
งบประมาณ 32,000.- บาท
ขอความเดิม
-คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา
18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
-มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
/มีจอภาพ...
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นายทิวา เที่ยงธรรม
นายชางโยธา

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย ตั้งจาย
จากเงินรายได
ขอความใหม
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิว้ ) ราคา 30,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
นอยกวา 3.4 GHz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory
ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวย
ความจําไมนอยกวา 1 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิว้ จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินรายได
ในสวนของโยธา ขอใหรักษาการหัวหนาสวนโยธา ชี้แจง
รายละเอียด
ตามเอกสารบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ ลงทุน
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการ/รายการ คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 15,000.- บาท ของเดิม 14,000.- บาท โอนเพิ่ม
1,000.- บาท)
/คุณลักษณะ…

-12ขอความเดิม
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.9 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)ชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 500 GB หรือ Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ขอความใหม
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ Solid State Disk ขนาดความจุไม
นอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ (Network Internet) แบบ
10/100/1000 Base – T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิว้ จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 12,000.- บาท (โอนลด 1,000.- บาท) คงเหลือ
11,000.- บาท
/ขอความเดิม …

-13ขอความเดิม
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา
17 หนาตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอนาที
-มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
-สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไมนอยกวา 100 แผน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ขอความใหม
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 30 หนาตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา
17 หนา ตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอนาที
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชไดกบั A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไมนอยกวา 100 แผน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ผมไดตรวจสอบตามที่ผูอํานวยการกองคลัง และรักษาการหัวหนา
สวนโยธา ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 แลว การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงอยูในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตามขอ 29
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 อํานาจอนุมัติเปนของสภาฯ ผมขอ
ถามสมาชิกสภาวา จะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่
ผูอํานวยการกองคลังและรักษาการหัวหนาสวนโยธา เสนอหรือไม
ถาอนุมัติขอใหยกมือ
ยกมืออนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่ผูอํานวยการกองคลัง และ
รักษาการหัวหนาสวนโยธาเสนอ เปนเอกฉันท
/6.การเลือก...
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นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายธนวัฒน หมอนเมือง
ปลัด อบต.

นายสนอง ศรีพักดี
ประธานสภาฯ
นายวิชัย หอมหวลดี
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
นายสมชาย ทองคําสุข
สมาชิกสภา อบต. ม.5
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
นายบัญชา ดะวิบูลย
หัวหนาสํานักปลัด

6.การเลือกตัวแทนเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.
2557 ตามขอ 8 ของประกาศ
รายละเอียดเรื่องนี้ขอให ปลัด อบต. ชี้แจง
ดวยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดยกเลิก ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให อบต. หรือเทศบาล ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และใหใชประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับใชวันที่ 1
ตุลาคม 2557 ทําใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
ตําบลตนตาล จะตองสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และมี
ความจําเปนจะตองเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น (อบต.ตนตาล) ตามขอ 8(3) สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน เปนกรรมการ
ขอใหสมาชิกปรึกษาหารือกันวาจะมอบหมายใครจํานวน 2 คน ให
เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลตนตาล
เสนอ นางหฤทัย จินดาอินทร สมาชิกสภา อบต. ม.2
ผูรับรอง 1.น.ส.เรือนแกว สังขรัตน สมาชิกสภา อบต. ม.4
2.นายเกษม รอดผล สมาชิกสภา อบต. ม.6
เสนอ น.ส.เรือนแกว สังขรัตน สมาชิกสภา อบต. ม.4
ผูรับรอง 1.นายเสนาะ ผิวเกลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.4
2.นายมนตรี สําเนียงงาม สมาชิกสภา อบต. ม.3
สมาชิกสภาฯ ไมไดเสนอใครเพิ่มเติม ประธานสภาจึงมอบหมายให
นางหฤทัย จินดาอินทร และ น.ส.เรือนแกว สังขรัตน รวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลตนตาล
เรื่องอื่น ๆ
1. อบต.ตนตาล ไดจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับตําบล
เสร็จเรียบรอยแลว ตามนโยบายของ คสช. และไดสงเรื่องใหอําเภอ
สองพี่นองทราบแลว
/นายทวี...

-15นายทวี โพธิ์ทอง

ที่ประชุม
นายวิรัช สะอาดดี

-ขอเชิญผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน
รวมงานกิจกรรมปรองดองสมานฉันท วันที่ 24 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดทุงคอก ในงานนี้ จะมีกิจกรรม
จํานวนมาก ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหัวหนาความ
มั่นคงระดับจังหวัดจะมาเปนประธาน
รับทราบ
2. รายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามเอกสารที่แจกให จะเปนรายรับ – รายจาย ประจําป
งบประมาณ 2557 ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – เดือน
พฤษภาคม 2557 รายละเอียด ดังนี้
รายรับ
ภาษีอากร
70,372.72 บาท
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
199.40 บาท
รายไดจากทรัพยสิน
46,001.50 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 91,964.00 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ด
7,000.00 บาท
ภาษีจัดสรร
7,070,466.56 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
4,405,653.00 บาท
เงินอุดหนุน คาใชจายสงเคราะห
4,830,000.00 บาท
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินอุดหนุน เสริมสรางสวัสดิการคนพิการ 492,000.00 บาท
เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 30,000.00 บาท
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
เงินอุดหนุน สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 202,860.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
17,246,517.21 บาท
รายจาย
งบกลาง
1,375,020.00 บาท
เงินเดือน
3,815,869.00 บาท
คาตอบแทน
99,806.50 บาท
คาวัสดุ
674,019.05 บาท
คาใชสอย
1,485,089.38 บาท
คาสาธารณูปโภค
181,541.50 บาท
เงินอุดหนุน
732,000.00 บาท
/คาครุภัณฑ…
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ที่ประชุม
นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.ตนตาล

คาครุภัณฑ
152,625.00 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
51,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
8,566,970.43 บาท
รับทราบ
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดแตงตั้ง นายจักรกฤษณ วรสิงห
เปนที่ปรึกษา

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ธนวัฒน หมอนเมือง
(นายธนวัฒน หมอนเมือง) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สายใจ เนตรสวาง
(นายสายใจ เนตรสวาง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
หฤทัย จินดาอินทร
(นายหฤทัย จินดาอินทร)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรือนแกว สังขรัตน
(น.สเรือนแกว สังขรัตน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สนอง ศรีพักดี
(นายสนอง ศรีพักดี) ผูรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล

