รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
………………………………………………
ผู้เข้าประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ชื่อ-สกุล
นำยโชติวิทย์ รอบรู้เจน
นำยธวัช พันธ์ศรี
นำยวิระวงษ์ ดมหอม
นำยชัยชนะ จำรัตน์
นำยบุญเชิด จำรัตน์
นำยเมียส พอกพูน
นำยชำตรี จำรัตน์
นำยปรำโมทย์ พ่อค้ำ
นำยบรรทม พันธ์ศรี
นำยจำลอง พอกพูน
นำงสำวคณิศร ปัญญำคิด
นำยบุญลิม ทองศรี
นำยเฉลิมชำติ บูรณ์เจริญ
นำยบุญเนียร พันธ์ศรี
นำยบุญช่วย สมำนรักษ์
นำยบุญนำค สมัครสมำน
นำงสำวกัญญำณี สมำนรักษ์
นำงศศิพร ระวังชื่อ
นำงรัชติยำ ยืนยำว
นำยสันติ งำมเลิศ
นำงเพ็ญศรี สมสง่ำ
นำยพงษ์ทร พริ้งเพรำะ
นำยวุธฒิชำติ หมำยมั่น
นำยกอก พริ้งเพรำะ
นำยเสริม นุตโร
นำงสำวรอด คงสกุล

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
รองประธำนสภำ อบต.
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
เลขำนุกำรสภำ อบต.

ลำยมือชื่อ
โชติวิทย์ รอบรู้เจน
ธวัช พันธ์ศรี
วิระวงษ์ ดมหอม
ชัยชนะ จำรัตน์
บุญเชิด จำรัตน์
ไม่เข้ำประชุม
ไม่เข้ำประชุม
ปรำโมทย์ พ่อค้ำ
บรรทม พันธ์ศรี
จำลอง พอกพูน
ไม่เข้ำประชุม
บุญลิม ทองศรี
เฉลิมชำติ บูรณ์เจริญ
บุญเนียร พันธ์ศรี
บุญช่วย สมำนรักษ์
บุญนำค สมัครสมำน
กัญญำณี สมำนรักษ์
ศศิพร ระวังชื่อ
รัชติยำ ยืนยำว
สันติ งำมเลิศ
เพ็ญศรี สมสง่ำ
พงษ์ทร พริ้งเพรำะ
วุธฒิชำติ หมำยมั่น
ไม่เข้ำประชุม
เสริม นุตโร
รอด คงสกุล

หมำยเหตุ

ขำด

ขำด

ขำด

-๒ผู้ร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑.
นำยคำรณ พูนชัย
๒.
นำยวิสุทธ์ สมำนทอง
๓.
นำยสำริทธิ์ ชำวสวน
๔.
นำงสำวจิรภำ กูลรัตน์
๕.
นำยอำนำจชัย พัชรำนุ
๖.
นำงปิยะดำ ผลดี
๗.
นำยประสิทธิ์ หำญยิ่ง

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรนำยก อบต.
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่ำง

ลำยมือชื่อ
คำรณ พูนชัย
วิสุทธิ์ สมำนทอง
สำรทธิ์ ชำวสวน
จิรภำ กูลรัตน์
อำนำจชัย พัชรำนุ
ปิยะดำ ผลดี
ประสิทธิ์ หำญยิ่ง

หมำยเหตุ

เริ่มประชุม
เวลำ ๐๙.๓๐ น.
พิธีการก่อนการประชุม
ประธาน
- อ่ำนประกำศอำเภอเขวำสินรินทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง
สมัยวิสำมัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ด้วยประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง ได้ ยื่นคำร้องขอต่อนำยอำเภอ
ขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อพิจำรณำโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง พิจำรณำอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
กรณียั งไม่ก่อหนี้ผู กพัน และเรื่องอื่น ๆ อำเภอเขวำสิ นรินทร์พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ กรณีดังกล่ ำวมีเหตุจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ตำบลและองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไ ขเพิ่ม เติ มถึง (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบระเบีย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ
๓๖(๓) เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ มีกำหนด ๑๕ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ เป็น ต้นไป จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่ว กัน ประกำศ ณ วันที่ ๗ กันยำยน
๒๕๖๑ นำงสุทิศำ คงเถลิงศิริวัฒนำ นำยอำเภอเขวำสินรินทร์
ที่ประชุม
- รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธาน
- มีสมำชิกเข้ำประชุม ๒๒ คน ไม่เข้ำประชุมจำนวน ๓ คน
ที่ประชุม
- รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง สมัยสามัญ สมัยที่
๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประธาน
- ตำมที่ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำททอง สมัยสำมัญ สมัยที่
๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ ให้สมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำแล้วนั้น มีส่วนใดที่ต้องกำรแก้ไข
น.๓ และเพิ่มเติม.../

-๓และเพิ่มเติมขอเรียนเชิญ หำกไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติ ๒๐ เสียง ไม่รับรองด้วยมติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่
๑.เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธาน
- เรียนเชิญนำยก อบต. เป็นผู้ชี้แจง
นายก อบต. - เรียนท่ำนประธำนสภำ ด้วยมีรำษฎรร้องทุกข์เรื่องสนำมฟุตบอล บริเวณภำยในสนำมกีฬำ และ
ถนนภำยในสนำมกีฬำกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ว่ำมีสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหำให้แบรำษฎร
ประกอบกับตรวจสอบกับกองคลังแล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือจำกกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จึงได้เสนอญัตติขอ
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว รำยละเอียดมอบให้นำยวิสุทธิ์ สมำนทอง รองนำยกคนที่ ๑
ได้ชี้แจงต่อไป
นายวิสุทธิ์ สมานทอง – รองนำยก อบต.คนที่ ๑ เรียนท่ำนประธำนสภำ รำยละเอียดกำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยเพื่อสภำ อบต.พิจำรณำ มีดังนี้
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการที่ 1 : โครงการปรับ ปรุ งสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง งบประมาณ
ดาเนินการจานวน 286,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง หมู่ที่ 1 บ้านฉันเพล
ตาบลปราสาททอง ปริมาณงาน ถมทรายปรับระดับสนามภายในบริเวณสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางประจาตาบล
ปราสาททอง มีพื้นที่ทรายถมไม่น้อยกว่า 3,854.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริ มาณทรายถมไม่น้อยกว่า
385.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กาหนด) ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
หน้า 27 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้)
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 138,045 บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ขอโอนลดจานวน 125,000 บาท
2. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 200,000 บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ขอโอนลดจานวน 60,000 บาท
3. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,086,200 บาท (แผนงานการศึกษา)
ขอโอนลดจานวน 101,000 บาท
รายการที่ 2 : โครงการปรับปรุงบริเวณสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง งบประมาณดาเนินการ
จานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1
น.๔ ตาบล.../

-๔ตาบลปราสาททอง ปริมาณงาน ถมดินปรับระดับภายในบริเวณสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง มีพื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 249.00 ลบ.ม. (ตามแบบ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปราสาททอง กาหนด) ตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ มเติ ม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 27 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก
1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,086,200 บาท (แผนงานการศึกษา)
ขอโอนลดจานวน 33,000 บาท
เหตุผลการขอโอนเงินงบประมาณดาเนินการนั้น จากการแข่งขันกีฬา อบจ.สุรินทร์คัพครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมา
ระหว่า งการแข่ง ขัน ฝนตกทาให้ ส นามฟุ ตบอล บริ เวณภายในสนามกีฬ าเกิด น้าท่ว มขัง มีส ภาพเป็ นหลุ ม เป็ นบ่ อ
โดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันออกและทิศใต้สนาม ซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุต่อเยาวชนหรือราษฎรที่มาออกกาลังภายใน
สนามกีฬาได้ โดยจะดาเนินการถมดินให้สูงขึ้นแต่ทั้งนี้จะไม่สูงกว่าสนามฟุตบอลแต่อย่างใด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการที่ 1 : ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก งบประมาณจานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าจั ดซื้อเก้าอี้พลาสติก จานวน 100 ตัว ละ 250 บาท โดยมีคุณลั กษณะเป็นเก้าอี้
พลาสติก มีพนักพิง ไม่มีท้าวแขน ขนาดหน้าขากว้าง 460 มม. ความยาวจากขาหน้าถึงขาหลัง 485 มม. ความสูงจาก
พื้นถึงพนักพิง 814 มม. ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 430 มม. ขนาดพื้นที่นั่งกว้าง 405 มม. ลึก 382 มม. (งบประมาณ
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 48 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งไว้ 300,000 บาท (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ขอโอนลดจานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เหตุผลขอโอนเงินงบประมาณรายการนี้เนื่องจากเก้าอี้พลาสติกขององค์การบริหารส่วนตาบลชารุดเสียหายไปเป็น
จานวนมากจากการใช้งานนับสิบปีเวลามีการประชุมประชาคมตาบล หรือฝึกอบรมที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมากจะต้องไป
ขอยืมเก้าอี้จากหมู่บ้าน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการที่ 1 : ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก งบประมาณจานวน ๓,๓๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ลึก สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘x๔๐x๘๕ ซม.
จานวน ๑ หลัง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 44 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๔๕.๗x๙๐ ซม. จานวน ๓ หลังๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๑๒,๙๐๐ บาท ขอโอนลดจานวน ๓,๓๐๐ บาท
น.๕ การโอน.../

-๕การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการนี้ กองคลังแจ้งว่า ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๔๕.๗x๙๐ ซม. จานวน ๓ หลังๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท
เมื่อมีการสืบราคาแล้วปรากฎว่าสินค้าไม่มีขนาดตรงตามที่กาหนดในข้อบัญญัติจึงจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและมีเงินคงเหลือจึงได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกอีก ๑ หลัง
สาหรับรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ มีเพียงเท่านี้
ประธาน
- มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือต้องการจะอภิปรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้างต้นหรือไม่
นายชาตรี จารัตน์ - ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ขอเสนอความคิดเห็นว่าการจัดซื้อเก้าอี้จะมีชนิดกันลื่น
เมื่อนามาใช้กับพื้นกระเบื้องจะทาให้ลื่นและชารุด เสียหายได้ง่าย
ประธาน
- ถ้าไม่มีใครแสดงความเห็น และอภิปรายเพิ่ม ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ทั้ง ๔ รำยกำร ด้วยมติ ๒๐ เสียง ไม่อนุมัติด้วยมติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
๒.เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ประธาน
- รำยละเอียดกำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.๒๕๖๑
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เชิญนำยก อบต.เป็นผู้ชี้แจง
นายคารณ พูนชัย - นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำ ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากมีรายจ่ายที่ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดาเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แต่มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการจานวน 2 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 319,000 บาท รายละเอียด
มอบให้นายวิสุทธิ์ สมานทอง รองนายก อบต.คนที่เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
นายวิสุทธิ์ สมานทอง – รองนำยก อบต. คนที่ ๑ เรียนท่ำนประธำนสภำ รายละเอียดรายจ่ายที่ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย มีดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง ตั้งไว้ 286,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง หมู่ที่ 1 บ้านฉันเพล ตาบลปราสาททอง ปริมาณงาน ถมทรายปรับระดับสนามภายในบริเวณสนามฟุตบอลสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง มี
พื้นที่ทรายถมไม่น้อยกว่า 3,854.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 385.00 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กาหนด)
๒.โครงการปรับปรุงบริเวณสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททองตั้งไว้ 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 ตาบลปราสาททอง
ปริมาณงาน ถมดินปรับระดับบริเวณภายในสนามกีฬากลางประจาตาบลปราสาททอง มีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า
2,080.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 249.00 ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหาร
น.๖ ส่วนตาบล.../

-๖ส่วนตาบลปราสาททอง กาหนด) รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีเพียงเท่านี้
ประธาน
- มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรสอบถำมรำยละเอียด หรือต้องอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ หำกไม่มีสมำชิก
ท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มติม หรืออภิปรำย จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - อนุมัติให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ด้วยมติ ๒๓ เสียง ไม่อนุมัติด้วยมติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
๓.เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑
ประธาน
- เชิญนำยก อบต.ชี้แจง
นายคารณ พูนชัย - นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำ ขอมอบให้นำงปิยะดำ ผลดี ผู้อำนวยกำรกองคลังเป็น
ผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป
นางปิ ย ะดา ผลดี – ผู้ อ ำนวยกำรกองคลั ง เรี ย นท่ ำ นประธำนสภำ ตามที่ ไ ด้ ตั้ง งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จานวน ๑๒,๙๐๐
บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๔๕.๗x๙๐ ซม. จานวน ๓ หลังๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๕๗ (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) แต่เมื่อกองคลังมีการสืบราคาแล้วปรากฎว่าขนาดครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่มีขนาดตรงตามที่กาหนด
ในข้อบัญญัติจึงจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงประกอบงบประมาณ เป็นข้อความดังไปนี้ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ จานวน ๙,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดกว้าง ลึก สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘x๔๐x
๘๕ ซม. จ านวน ๒ หลั ง ๆ ละ ๔ ,๘๐๐ บาท ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๕๗ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประธาน
- มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรสอบถำมรำยละเอียด หรือต้องอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ หำกไม่มีสมำชิก
ท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มติม หรืออภิปรำย จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน ๑ รำยกำร ด้วยมติ ๒๒ เสียง
ไม่อนุมัติด้วยมติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
- ขอประชำสัมพันธ์ ด้วยกลุ่มเลี้ยงโค บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ ๕ ได้รับเงินสนับสนุนในกำรผลิตอำหำร
สำหรับโค ขณะนี้ได้ดำเนินกำรผลิตแล้วเป็นอำหำรสัตว์ชนิด TMR ซึ่งมีสำรอำหำรครบถ้วนสำหรับโคเนื้อ จำหน่ำย
ถุงละ ๑๕๐ บำท ผู้ใดสนใจติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มเลี้ยงโค ท่ำนใดมีข้อรำชกำรจะแจ้งที่ประชุมขอเรียนเชิญ
นายคารณ พูนชัย - นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำ ตำมที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสุรินทร์ได้ออกมำ
สำรวจพื้นที่เพื่อดำจะเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะนั้น เจ้ำหน้ำที่ได้มีข้อแนะนำในกำรติดตั้ง จะให้ผู้อำนวยกำร
กองช่ำงได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ท่ำนสมำชิกทรำบ
นายประสิทธิ์ หายยิ่ง – ผู้อำนวยกำรกองช่ำง เรียท่ำนประธำนสภำ เจ้ำหน้ำที่กำรไฟฟ้ำได้แจ้งว่ำตอนนี้ในพื้นที่
ตำบลปรำสำททองมีหลอดไฟฟ้ำเป็นจำนวนมำกแล้วอำจทำให้กำรใช้จ่ำยไฟฟ้ำเกินกว่ำที่กำรไฟฟ้ำฯกำหนดซึ่งหำก
เกินที่กำหนด อบต.จะต้องชำระค่ำไฟฟ้ำนั้น ประกอบกับหม้อแปลงไฟฟ้ำตำมหมู่บ้ำนมีขนำดเล็กหำกติตั้งหลอดไฟฟ้ำ
เพิ่มอำจส่งผลต่อหม้อแปลงได้ ดั้งนั้นหลำย ๆ หมู่บ้ำน จะดำเนินกำรโดยเดินสำยดับให้เท่ำนั้นและบำงหมู่บ้ำนจะมี
น.๗ ติดตั้ง.../

-๗ติดตั้งหลอดไฟฟ้าได้จานวน ๒-๓ หลอด
นายสาริทธิ์ ชาวสวน – รองนายก อบต. คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนสมำชิกสภำทุกท่ำนทรำบว่ำ
กำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ อำจจะล่ำช้ำกว่ำทุกเดือนที่
อบต.เบิกจ่ำยให้ผู้รับเบี้ยยังชีพเนื่องจำกเดือนตุลำคมเป็นกำรเริ่มต้นปีงบประมำณจะต้องรอหนังสือสั่งกำรและกำร
รับรองกำรมีชีวิตอยู่แต่อย่ำงไรก็ตำมจะเบิกจ่ำยได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลำคม ตำมที่ระเบียบกำหนดไว้
นางสาวรอด คงสกุล – ปลัด อบต.ปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา อบต.ปราสาททองขอความร่วมมือจาก
สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน หากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เสียชีวิตระหว่างเดือน ขอท่านได้แจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยฯ ให้นักพัฒนาชุมชนทราบทางโทรศัพท์ ทางไลน์กลุ่ม
ส.อบต.ปราสาททอง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
รอด คงสกุล
ผู้จดบันทึก
(นางสาวรอด คงสกุล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
โชติวิทย์ รอบรู้เจน
ผู้รับรอง
(นายโชติวิทย์ รอบรู้เจน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง

