
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

                                ********************************************************************** 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขนุการสภาฯ 

          บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวนทั้งหมด ๒๔ ท่าน  ลากิจ  ๓ ท่าน คือ 
๑. นายสายฝน  พันธ์โคดร     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
๒. นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
๓. นายอนันท์  ด่านตระกูล    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
         เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด ๒๑ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านนายก อบต.,รองนายก อบต.,ปลัด อบต.,และสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี  
๒๕๖๐ วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และขอแนะน าเจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามารับต าแหน่งใหม่ 
ขอให้ท่านได้แนะน าตัวให้สมาชิกทุกท่านได้รู้จักครับ 

นางสาวชนาภา   
อิศราพานิชพงษ์ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.,รองนายก อบต.,ปลัด อบต.
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวชนาภา  อิศราพานิชพงษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีที่ได้มาร่วมงาน   
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และจะปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ดีที่สุด  ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสาวชนาภา  อิศราพานิชพงษ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
ที่ได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รู้จัก  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล    
โป่งตาลองยินดีต้อนรับท่านที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไข
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เพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อที่จะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ด้วยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เห็นชอบ ๒๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๓.๑ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์        
นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ มีดังนี้ 
         - โครงการส านักงานปลัด  มีทั้งหมด ๑๖ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๗,๐๔๑,๕๗๗.๐๐ บาท ดังนี้ 
      (๑ . )  โครงการมอบเบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ และคนพิการ  งบประมาณ 
๖,๒๖๕,๘๐๐.๐๐ บาท ( ข้อบัญญัติ) 
      (๒.)  โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
      (๓.)  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
      (๔.)  โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้เสริมทักษะ และสร้างความสมาน
สามัคคี  แก่บุ คลากรและผู้ น า  ฯลฯ ในต าบลโป่ งตาลอง งบประมาณ 
๒๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
      (๕.) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล งบประมาณ ๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
       (๖.) โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๗.)  โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐ) งบประมาณ ๑๑๑,๕๔๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
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       (๘.) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 
๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๙.) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย งบประมาณ ๘,๘๖๓.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
       (๑๐.) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมา) งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๑.) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
งบประมาณ ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
        (๑๒.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ งบประมาณ 
๔๑,๗๒๒.๐๐ บาท  (ข้อบัญญัติ) 
        (๑๓.)โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ งบประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
        (๑๔.) โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง       
ในการจัดการรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่นมีประสิทธิภาพต าบล         
โป่งตาลอง งบประมาณ ๔๙,๙๓๕.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๑๕.) โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพใน
ต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ ๒๔,๓๔๗.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๑๖.) โครงการรณรงค์การคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน งบประมาณ 
๒๗,๖๗๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
          - โครงการกองช่าง  มีทั้งหมด ๑๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๑๐,๑๓๙,๑๑๓.๐๐ บาท ดังนี้ 
       (๑.) อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ ๒๕๓,๕๘๓.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๒.) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลโป่งตาลอง (บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐.๐๐บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๓.) โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร 
งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
       (๔.) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๓ บ้าน         
โป่งไทร  งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
        (๕.) รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮครอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟ งบประมาณ 
๒,๕๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
        (๖.)โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซับเมอร์ส และติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑ 
บ้านโป่งตาลอง (กลุ่มบ้านผู้ช่วยจ ารัส  ภูสีน้ า) งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(จ่ายขาด) 
        (๗.) โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๒ (หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองคุ้ม เชื่อมหมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน) งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  
(จ่ายขาด) 
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        (๘.) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร (หมู่ที่ ๓ บ้าน    
โป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (จ่าย
ขาด) 
        (๙.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้าน
ปอหู งบประมาณ ๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
        (๑๐.) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 
๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท  (จ่ายขาด) 
        (๑๑.) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (หมู่ที่ ๖บ้าน
หนองจอก เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส ) งบประมาณ ๓๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท     
(จ่ายขาด) 
        (๑๒.) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (หมู่ที่ ๗ บ้าน
สระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกรวด) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
(จ่ายขาด) 
        (๑๓. ) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่  ๘ บ้ านตะเคียนงาม 
งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
        (๑๔.) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน (ซอยศาลเจ้า) 
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
        (๑๕. ) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองกรวด 
งบประมาณ๔๕๗,๓๑๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
        (๑๖.) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๒ บ้านเทพนิมิต (ซอยสระบุรี 
๒) งบประมาณ ๖๗๔,๙๒๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
        (๑๗.) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่๑๓ บ้านโป่งฉนวน (ซอย ๓ ) 
งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
       (๑๘.) โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู 
งบประมาณ ๔๐๔,๙๐๐ บาท (จ่ายขาด) 
          -โครงการส่วนการศึกษาฯ มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๔,๙๕๗,๐๑๘.๐๐  บาท ดังนี้ 
        (๑.) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ข้อบัญญัติ) 
        (๒.) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ 
บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๓.) อาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่  ๑ – ๖ 
งบประมาณ ๑,๒๔๕,๐๑๙.๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ) 
        (๔.) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๙๕,๐๙๙.๐๐ 
บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๕.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
        (๖.) โครงการเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 
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๔๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท(ขอ้บัญญัติ) 
      ( ๗.) โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน งบประมาณ ๒,๖๓๓,๗๐๐.๐๐ 
บาท(ข้อบัญญัติ) 
      (๘.) อุดหนุนโครงการจัดหารสื่อการเรียนการสอนสู่อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านหนองจอก) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ข้อบัญญัติ) 
       (๙.) อุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
(โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
       (๑๐.) อุดหนุนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (โรงเรียนบ้าน
หนองซ่อมตะเคียนงาม) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๑.) อุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
(โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๒. ) โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดี เมืองปากช่อง 
งบประมาณ ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๓.) โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ    งบประมาณ ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๔.) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
        (๑๕.) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด 
งบประมาณ ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท(ข้อบัญญัติ) 
          รายละเอียดต่างๆ มีตามเอกสารที่ส่งไปแล้ว ถ้าหากท่านสมาชิกฯท่านใด 
มีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายทองหล่อ  
ช้างสีทา นายก อบต. ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โดยโครงการที่เราได้ด าเนินการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างถนน การ
ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมไฟฟ้า ขุดลอกคลอง หรืออีกหลายๆโครงการ เราก็ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยดี แต่ก็มีอีกบางส่วนที่ยังติดขัดอยู่บ้างที่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ดี อย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ต้องมีการด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ ส าหรับ
วันนี้ก็ขอให้ทางช่างช่วยรายงานให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยว่ามี
การด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และเหลืออีกมากน้อยขนาดไหนถึงจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ ส่วนเรื่องโครงการต่างๆ ที่ทางหมู่บ้านได้เสนอเข้ามา บางโครงการอาจจะ
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ยังไม่ได้ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจ เพราะว่าบางโครงการนั้นมีความจ าเป็น
เร่งด่วน เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เราก็ต้องรีบด าเนินการให้เขาก่อน  ซึ่ง
ส าหรับผมและคณะผู้บริหารทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้
ต าบลโป่งตาลองของเรามีการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดย
โครงการต่างๆ จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ และจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วย ส าหรับผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายทองหล่อ  ช้างสีทา นายก อบต. ที่ได้เสนอแนะเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ และต่อไปมีท่านมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ    

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตแจ้งรายงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งตอนนี้ก็เหลือในส่วนของรั้ว ประตู และรางระบายน้ า โดยก่อนหน้านี้ได้มีการ
เรียนเชิญท่าน นายก อบต., ประธานสภาฯ , และสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันดูว่ามี   
ในตรงส่วนไหนที่ ไม่เหมาะสม ต้องการแก้ไข ก็ได้รับค าแนะน ามาว่า ในการ
ก่อสร้างรั้วให้มีการตอกเสาเข็มด้วยเพ่ือป้องกันการพังของรั้ว โดยได้มีการแก้ไข
แบบเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเหลืออีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้
ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังจากที่มีการด าเนินการก่อสร้างรั้ว  
ประตู และรางระบายน้ า เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีดิฉันขอน า
เรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้รายงาน
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ และต่อไปมีท่าน
มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติรับทราบรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี 
๒๕๖๐ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปขอเรียนเชิญ นางวรลักษ์  ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นางวรลักษ์ ธัญญาหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ดิฉันนางวรลักษ์ 
ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน 
๑๒,๒๐๖,๗๑๘.๓๒ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดย
ได้รับอนุญาตจากสภาทอ้งถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
          (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
          (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
          ดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด 
ขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางวรลักษ์  ธัญญาหาร ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
ต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีต่อไป
ขอท าการพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง ( สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) งบประมาณ ๙๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๘๕๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้นทางปริมาณไม่น้อย
กว่า ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งานเครื่องหมายบนผิวจราจร 
งานติดตั้งป้ายเครื่องหมายผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
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งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง ( สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑ 
บ้านโป่งตาลอง ( สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) 
งบประมาณ ๙๔๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๗๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรัง
งานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งาน
เครื่องหมายบนผิวจราจร งานติดตั้งป้ายเครื่องหมายผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้     
ถ้าไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง ( สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง ( สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม )  
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองคุ้ม (ซอย ๔) งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ เมตร  โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้นทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
๒๕๐  ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐  
ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร เกรดเกลี่ย
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ปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม (ซอย ๔) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม (ซอย ๔) 
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร  โดยด าเนินการลง
ลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๕๐  ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก
งานชั้นพ้ืนทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐  ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม (ซอย ๔) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองคุ้ม (ซอย ๔) 
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๓ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองคุ้ม ( ซอย ๒ หนองคุ้ม – วังกระทะ ) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้น
ทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทาง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ 
ตารางเมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่าย
จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )          
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เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่
ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ( ซอย ๒ หนองคุ้ม – วังกระทะ ) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ( ซอย ๒ 
หนองคุ้ม – วังกระทะ ) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ 
เมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  ๒๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ )                                      

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ        

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ( ซอย ๒ หนองคุ้ม – วังกระทะ ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองคุ้ม ( ซอย ๒ หนองคุ้ม – วังกระทะ )  
เห็นชอบ ๒๐เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ 
บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้น
ทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทาง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ตารางเมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่าย
จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )                                  

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
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หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 
๙ บ้านมอตะเคียน งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร 
โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์
เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน๑ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )        

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้     
ถ้าไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ        

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ 
บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน  
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ๔.๕ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หรือปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )  

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) 
 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
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ผู้อ านวยการกองช่าง ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓ บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่  ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) 
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ )        

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ        

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร 
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเตมิหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม )  
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๖ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๔ บ้านปอหู (บริ เวณต าหนักทิพย์พิมาน ) 
งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๘๐ 
ตารางเมตร วางรางระบายน้ าตัววี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )       

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน ) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
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๔ บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน ) งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร วางรางระบายน้ าตัววี พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )                

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน )  มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน ) 
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๗ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ 
บ้านปอหู งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อ
บาดาล โดยด าเนินการส ารวจน้ าบาดาลโดยวิธีส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยไฟฟ้า 
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. ๖ นิ้ว จ านวน ๑ บ่อ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
๒ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมฐาน คสล. โดยรอบขนาด ๒.๐๐*๒.๐๐*๐.๑๐ 
เมตร ติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า (มาตรฐานยุโรป) พร้อมตู้ควบคุม 
และวางท่อ pvc ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )              

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ 
บ้านปอหู   
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เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๘  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๔บ้านปอหู ( ซอยสวนวีพี ) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล    
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทางปริมาณไม่
น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งานเครื่องหมาย
บนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )           

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู ( ซอยสวนวีพี ) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เ รี ยนท่ านประธ านสภาฯ  และสมาชิ กสภาฯ  ทุ กท่ าน    ดิ ฉั น              
นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบเคพซีล หมู่ที่ ๔บ้านปอหู ( ซอยสวนวีพี ) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์
เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )          

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๔บ้านปอหู ( ซอยสวนวีพี ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๔บ้านปอหู ( ซอยสวนวีพี )  
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร ๔.๙ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
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ประธานสภาฯ จราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส) งบประมาณ ๑,๔๕๐,๙๑๕  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  
Cqncrete โดยวิธี Pavement in – Place  Recycling ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการ Pavement in – Place  Recycling 
(กัดลึก ๐.๒๐ เมตร ) ลงหินคลุกปรับระดับงานโครงสร้างทาง ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า ๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime  Coat ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตาราง
เมตร งานผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตาราง
เมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )             

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ  Asphaltic  
Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 
๗ บ้านสระน้ าใส) งบประมาณ ๑,๔๕๐,๙๑๕  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete โดยวิธี Pavement 
in – Place Recycling ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
๖๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการ 
Pavement in – Place  Recycling(กัดลึก ๐.๒๐ เมตร ) ลงหินคลุกปรับระดับ
งานโครงสร้างทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime  
Coat ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )   
         สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่
มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส)  
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๑๐ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่ ๗ 
บ้านสระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก) งบประมาณ ๑,๓๙๔,๖๘๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  
Concrete โดยวิธี Pavement in – Place  Recycling ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร โดยด า เนินการ Pavement in – Place  
Recycling(กัดลึก ๐.๒๐ เมตร ) ลงหินคลุกปรับระดับงานโครงสร้างทาง 
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime  Coat ไม่น้อยกว่า 
๓,๗๕๐  ตารางเมตร งานผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete ไม่น้อยกว่า 
๓,๗๕๐ ตารางเมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้ง
จ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )             

เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่ ๗ 
บ้านสระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  
Concrete หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองจอก)งบประมาณ ๑,๓๙๔,๖๘๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete โดยวิธี Pavement in – 
Place  Recycling  ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการ 
Pavement in – Place  Recycling (กัดลึก ๐.๒๐ เมตร ) ลงหินคลุกปรับระดับ
งานโครงสร้างทาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร งาน PrimeCoat  
ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐  ตารางเมตร งานผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete ไม่
น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ )    
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         สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่
มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่ ๗ 
บ้านสระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่ ๗ 
บ้านสระน้ าใส เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก)   
เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๑๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่  ๑๓ บ้านโป่งฉนวน ( ซอย ๓ ) งบประมาณ 
๓๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหินคลุกงาน
ชั้นรองพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบด
อัดแน่น งานเครื่องหมายบนผิวจราจร งานติดตั้งป้ายเครื่องหมายผิวจราจร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) 
          เรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน ( ซอย ๓ ) 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

           เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  
ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล  หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านโป่งฉนวน ( ซอย ๓ ) งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร 
โดยด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์
เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งานเครื่องหมายบนผิวจราจร งานติดตั้งป้าย
เครื่องหมายผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงิน
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สะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า

ไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ           

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ   ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน ( ซอย ๓ )   มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  
 

เห็นชอบ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน ( ซอย ๓ )    
 เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงด
ออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าปรึกหารือ  
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญ
ครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ผมนายไพรฑูรณ์  
ชัยยา  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖ ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานปิดทองฝัง
ลูกนิมิต ที่วัดหนองจอก เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๖๑ ก็มีการขอรายชื่อจิตอาสาที่จะมาช่วยงานที่วัด วันละหนึ่งหมู่บ้าน ส่วนว่า
หมู่บ้านไหนจะได้มาช่วยงานวันไหนนั้น เดี๋ยวทางก านันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ภายหลัง โดยในงานปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นจะมีการตักไข่พาโชค ในช่วงนี้จะมีการ
ขอรับบริจาค สนับสนุนของรางวัล อย่างเช่น ตุ๊กตา ขนม มาม่า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
หม้อหุงข้าว  กระติกน้ าร้อน รถจักรยาน หรืออ่ืนๆ ที่จะของรางวัลได้ ท่ านใดที่
สนใจจะร่วมบริจาคเพ่ือช่วยเหลือทางวัด ก็บริจาคได้ที่ก านัน หรือกับผมก็ได้ครับ  
ส าหรับเรื่องของการท าโรงทาน ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ ท่านใดที่มีความประสงค์
จะท าอาหารมาร่วมโรงทานที่วัด ก็ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ครับ ส าหรับผมขอ
แจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายไพรฑูรณ์  ชัยยา  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖ ที่ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดหนองจอก   และต่อไปมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามี
เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ผมนายประพันธ์  
ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่พักให้แก่
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ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ ของโรงเรียนบ้าน
หนองคุ้มวิทยา ที่มีผู้บริจาคให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์  เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่ ๓ งาน 
๔๒ ตารางวา โดยที่ดินแปลงดังกล่าวถูกแบ่งโดยถนนออกเป็นสองส่วน ด้านทิศใต้ 
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ส่วนทางด้านทิศ
เหนือ เนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ เป็นสนามกีฬาชุมชน ที่จะใช้ในการก่อสร้างที่พักให้แก่
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งทางผมก็ได้ประสานงานกับทางต ารวจก็ได้ทราบว่าตอนนี้อยู่
ในขั้นตอนของการเซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะได้มีการด าเนินก่อสร้างเร็วๆนี้  ส าหรับ
ผมขอแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้แจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่พักให้แก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ   และต่อไปมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง
ปรึกษาหารือหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการ
ประชุมครับ 

 

                                                    ลงชื่อ............................................................ผูบ้ันทึกการประชุม  
                                                                (นางสาวจารุณี  หนูเส็ง) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
 

                                                    ลงชื่อ...................................................... 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ...................................................... 

                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                            ลงชื่อ...................................................... 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                     ลงชื่อ...................................................... 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   
                                            ลงชื่อ..................................................... 
                                                              (นายเกษม  โมราบุตร) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
      
 

 

 


