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สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคำร ที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
*************************
ผู้เข้ำประชุม ๑๔ คน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ - สกุล
นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
นำงสำรำญ คำป้อง
นำยศักดิ์ชำย วีระพล
นำยภักดี ไชยรำช
นำงรัชนี แสนเยีย
นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
นำยชำนำญ วังกะธำตุ
นำงมะลิศรี บำงศิริ
นำยกฤตยชญ์ พลโลก
นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
นำยสุนทร โกพล
นำยจิระวัฒน์ แสนคำ
นำยนออินทร์ ยะสะกะ
นำยชำญชัย พลโลก

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ
รองประธำนสภำ
ส.อบต. หมูที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ลำยมือชื่อ
สุวิทย์ อรรคศรีวร
สำรำญ คำป้อง
ศักดิ์ชำย วีระพล
ภักดี ไชยรำช
รัชนี แสนเยีย
เพ็ญศรี พลชำ
ชำนำญ วังกะธำตุ
มะลิศรี บำงศิริ
กฤตยชญ์ พลโลก
ศรีสวำท ใยสุวงษ์
สุนทร โกพล
จิระวัฒน์ แสนคำ
นออินทร์ ยะสะกะ
ชำญชัย พลโลก

ผู้ที่ไม่มำประชุม ๑ คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำยมิทชัย มงคล

ตำแหน่ง
ส.อบต.ม.๓

หมำยเหตุ
-

ตำแหน่ง
ส.อบต.ม.๑

หมำยเหตุ
-

ผู้ที่ลำ ๑ คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ

หมำยเหตุ
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ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๖ คน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นำยกิตติ จันทะนะ
นำยฤทัย เรทนู
นำงสำวณัฐกมล ดวนลี
นำยรติพล จันทะนะ

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
ปลัด อบต.
รอง นำยก อบต.
เลขำนุกำรนำยก
หัวหน้ำสำนักปลัด
ผอ.กองช่ำง

เปิดประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ผู้เข้ำประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๔ คน
นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
นำงสำรำญ คำป้อง
นำยศักดิ์ชำย วีระพล
นำยภักดี ไชยรำช
นำงรัชนี แสนเยีย
นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
นำยชำนำญ วังกะธำตุ
นำงมะลิศรี บำงศิริ
นำยกฤตยชญ์ พลโลก
นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
นำยสุนทร โกพล
นำยจิระวัฒน์ แสนคำ
นำยนออินทร์ ยะสะกะ
นำยชำญชัย พลโลก

ประธำนสภำ
รองประธำนสภำ
ส.อบต. หมูที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ลำยมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี
รติพล จันทะนะ

หมำยเหตุ
เลขำนุกำรสภำ
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ผู้ทไี่ ม่มำประชุม – คน
๑. นำยมิทชัย มงคล สมำชิก อบต. ม.๓

ผู้ทลี่ ำ ๑ คน
๒. นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ สมำชิก อบต. ม.๑
ผู้เข้ำร่วมประชุม ๖ คน
๑. นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
๒. นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (เลขำนุกำรสภำ)

๓. นำยกิตติ จันทะนะ

รองนำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

๔. นำยฤทัย เรทนู

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

๕. นำงสำวณัฐกมล ดวนลี

หัวหน้ำสำนักปลัด

๖. นำยรติพล จันทะนะ

ผอ.กองช่ำง

เลขำนุกำรสภำ - เชิญสมำชิกทุกคนเข้ำห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ จุดธูป
เทียนบูชำพระรัตนตรัย จำกนั้นดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ประธำนสภำ- กล่ำวสวัสดีที่ประชุม และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคำร ที่ ๒๔ มิกันยำยน ๒๕๖๒
ประธำนสภำแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. กำรประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๑
ในหมวดครุภัณฑ์
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณเพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ในหมวดครุภัณฑ์
ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องพิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องพิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องพิจำรณำรับโอนครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
จำกนั้นดำเนินกำรตำมระเบียบวำระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑.กำรประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
-ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๑
ในหมวดครุภัณฑ์
ประธำนสภำ – ขอมอบหมำยให้ ผอ.กองช่ำงเป็นผู้ดำเนินกำรในระเบียบวำระนี้ เชิญครับ
นำยรติพล - เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
๑. ขอเปลี่ยนแปลงแนวเขตกำรวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ขนำดท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ขนำดบ่อพัก ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ระยะทำงรวม ๒๘๐ เมตร งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐ บำท
(ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ) ให้ไหลลงสู่ลำห้วยแคน
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณเพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ในหมวดครุภัณฑ์
รำยกำรที่ ๑
โอนลด
๑. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง ๕ เมตร ยำว ๑,๕๐๐ เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร (ถนนริมห้วย
แคน) งบประมำณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำคงเหลือหลังโอน ๓๐๐,๐๐๐ บำท จำนวนงบประมำณที่ขอ
โอนลดในครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
โอนเพิ่ม
๑) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ (ถนนสำยหลังวัดสระพำนสูง) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๖๐๐ เมตร
หนำ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๑๐๘,๐๐๐ บำท
๒) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ (ถนนสำยห้วยบ่อแกไปหนองสระพัง) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว
๖๐๐ เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๑๓๑,๐๐๐
บำท
๓) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ (ถนนสำยเชื่อมต่อบ้ำนนำดี) ขนำดกว้ำง ๓.๕ เมตร ยำว ๖๐๐
เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๖๑,๐๐๐ บำท
รำยกำรที่ ๒
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โอนลด
๒. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ โครงกำรจัดซื้อโพเดี้ยม ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๑๕,๐๐๐
บำท จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๑๔,๗๐๐ บำท
โอนเพิ่ม
๔) ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว โครงกำรจัดซื้อตู้เย็น งบประมำณ ๑๔,๗๐๐ บำท ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนำดที่กำหนดเป็น ควำมจุภำยในขั้นต่ำ
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์๕ ของกำรใช้ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
- กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่น ให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ
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รำยกำรที่ ๓
โอนลด
๓. หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน
๕๑,๐๐๐ บำท จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๔๗,๐๐๐ บำท
โอนเพิ่ม
๕) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ (ถนนสำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนหัวขัวใต้) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว
๒๗๕ เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๔๗,๐๐๐ บำท
รำยกำรที่ ๔
โอนลด
๔. งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร ค่ำชดเชย
สัญญำแบบปรับค่ำ K ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บำท
จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บำท
๕. หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำออกแบบ ค่ำชดค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้
เอกชน ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๑๓,๐๐๐ บำท
จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๑๐,๕๐๐ บำท
โอนเพิ่ม
๖) ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว โครงกำรจัดเครื่องตัดหญ้ำ งบประมำณ ๔๐,๕๐๐ บำท จำนวน ๔
เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๖.๑) เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บำท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บำท
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย
-เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑.๔ แรงม้ำ
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ซีซี
- พร้อมใบมีด
๖.๒) เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บำท รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
-เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕ แรงม้ำ
-ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ ๒๖ นิ้ว
-รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ นิ้ว
-ควำมจุน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ ลิตร
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รำยกำรที่ ๕
โอนลด
๖. แผนงำนงบกลำง หมวดงบกลำง งบกลำง ประเภทเงินสำรองจ่ำย ตั้งไว้ ๒๔๐,๒๐๑ บำท งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บำท จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ บำท
๗. แผนงำนงบกลำง หมวดงบกลำง งบกลำง ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิกำร ตั้งไว้ ๑,๙๒,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๖๖,๘๐๐ บำท จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๖๖,๘๐๐ บำท
๘.แผนงำนงบกลำง หมวดงบกลำง งบกลำง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๒๖,๕๐๐ บำท จำนวนงบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๒๖,๕๐๐ บำท
๙. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง เครื่องตบดิน งบลงทุน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๖,๗๐๐ บำท จำนวน
งบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๖,๗๐๐ บำท

โอนเพิ่ม
๗) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ซุ้ม ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐
บำท รวมเป็นเงินงบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
- กรอบรูป ขนำดกว้ำง 2.20 เมตร สูง 3.00 เมตร
- พระบรมฉำยำลักษณ์ กว้ำง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร
- พำนพุ่มเงิน-ทอง 1 คู่
- พญำครุฑ กว้ำง 0.35 เมตร สูง 0.40 เมตร
- ป้ำยชื่อหน่วยงำน กว้ำง 1.20 เมตร สูง 0.20 เมตร
- ฐำนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กว้ำง 2.60 เมตร สูง 1.20 เมตร
รำยกำรที่ ๖
โอนลด
๑๐. หมวดเงิน อุดหนุ น แผนงำนกำรศึ กษำ งำนระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึ กษำ ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนรำชกำร เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ตั้งไว้ ๙๐๘,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๖๓,๐๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๖๓,๐๐๐ บำท
๑๑. หมวดค่ำใช้สอย งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ
โครงกำรผลิตเตำเผำขยะควำมร้อนสูงตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๔๕,๐๐๐ บำท
งบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๔๕,๐๐๐ บำท
๑๒.หมวดค่ำวัสดุ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๘,๐๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๘,๐๐๐ บำท
๑๓. หมวดงบกลำง แผนงำนงบกลำง งบกลำง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๔,๐๐๐ บำท งบประมำณที่ขอโอนลดในครั้งนี้ ๔,๐๐๐ บำท
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โอนเพิ่ม
๘) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำวิทยุโครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด
งบประมำณ ๑๒๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
ลำดับที่

รำยละเอียด

หน่วยนับ

จำนวน

1

MIXER DSP V6FX

เครื่อง

1

2

POWER AMP PXM 10X

เครื่อง

2

3

BREAKER OUTLET PR 810V

อัน

1

4

ไมค์ไร้สำย ปรับควำมถี่ได้ WU 2800

ชุด

1

5

EQUALIZER 231S 2 x 31 BAND

เครื่อง

1

6

CROSSOVER 223XS

เครื่อง

1

7

ตู้แล็ค M 10U ลึก 19 อลูมิเนียม

ใบ

1

8

ตู้ลำโพง 15" PD 15

ใบ

2

9

ตู้ลำโพงซับเบส 18" PD 18

ใบ

2

10

สำยสำเร็จ XLR ผู้ กับ โฟนสเตอริโอ 1 เมตร

เส้น

2

11

สำยสัญญำณสำเร็จรูป XLR ผู้-XLR เมีย 1 ม. สีดำ

เส้น

6

เส้น

4

12 สำยลำโพง 2 x 1.5 พร้อมสเปคคอนหัวท้ำย ยำว 10 เมตร
รวมจำนวน ๒๔ ชิ้น

ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องพิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ขนำดท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘๐x๑.๐๐
เมตร ขนำดบ่อพัก ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ระยะทำงรวม ๒๘๐ เมตร งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ข้อบัญญัติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ) ให้ไหลลงสู่ลำห้วยแคน
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ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องพิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ (ถนนสำยหลังวัดสระพำนสูง) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๖๐๐ เมตร
หนำ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๑๐๘,๐๐๐ บำท
๒) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ (ถนนสำยห้วยบ่อแกไปหนองสระพัง) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว
๖๐๐ เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๑๓๑,๐๐๐
บำท
๓) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ (ถนนสำยเชื่อมต่อบ้ำนนำดี) ขนำดกว้ำง ๓.๕ เมตร ยำว ๖๐๐
เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๖๑,๐๐๐ บำท
๔) ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว โครงกำรจัดซื้อตู้เย็น งบประมำณ ๑๔,๗๐๐ บำท ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนำดที่กำหนดเป็น ควำมจุภำยในขั้นต่ำ
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์๕ ของกำรใช้ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
- กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่น ให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ
๕) โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ (ถนนสำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนหัวขัวใต้) ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว
๒๗๕ เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร (ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด) งบประมำณ ๔๗,๐๐๐ บำท
๖) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น ขนำดกว้ำง ๑๒ เมตร
ยำว ๒๕ เมตร สูง ๕ เมตร งบประมำณ ๘๙๐,๐๐๐ บำท (ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒)
๗) โครงกำรก่อสร้ำงลำนออกกำลังกำย(บริเวณริมฝั่งห้วยแคน)ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๘ เมตร
งบประมำณ ๒๒๒,๘๐๐ บำท (ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒)
๘) โครงกำรปรับปรุงภู มิทัศน์ (ถนนริมฝั่งลำห้วยแคน) งบประมำณ ๑๓๑,๒๐๐ บำท
๙) ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว โครงกำรจัดเครื่องตัดหญ้ำ จำนวน ๔๐,๕๐๐ บำท จำนวน ๔
เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๙.๑) เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บำท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บำท
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย
-เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑.๔ แรงม้ำ
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ซีซี
- พร้อมใบมีด
๙.๒) เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บำท รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
- รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ นิ้ว
-ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ ๒๖ นิ้ว - เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕ แรงม้ำ
-ควำมจุน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ ลิตร
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๑๐ ) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ( ตำมแบบ อบต.หนองย่ำงชิ้น
กำหนด ) จำนวน ๓ ซุ้ม ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็นเงินงบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
๑๑) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด งบประมำณ ๑๒๐,๐๐๐
บำท
ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องพิจำรณำรับโอนครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ประเภท รถยนต์ตู้ หมำยเลขทะเบียน นข ๔๘๗ อุดรธำนี ยี่ห้อ TOYOTA c แบบ
HIACE สีขำว เครื่องยนต์ดีเซล เลขตัวรถ LH๑๑๓-๐๑๘๖๓๐๓ เลขเครื่องยนต์ ๓L3๔๖๐๐๗๔๖ ขนำด ๒,๘๐๐ ซีซี
๔ สูบ เพื่อใช้เป็นรถในกำรรับ- ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ประธำนสภำ - มีสมำชิกท่ำนใดจะซักถำมหรือเพิ่มเติมในวำระนี้หรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่มำประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และดำเนินกำรประชุมไป
ด้วยควำมเรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลำ ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกกำรประชุม
( นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

( ลงชื่อ )

ชำญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยชำญชัย พลโลก )
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
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( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุนทร โกพล
)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำงรัชนี แสนเยีย )
เลขำนุกำร คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

