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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1/2563  ครั้งท่ี  1 

วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย   

ผูมาประชุม  จํานวน  29   คน 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล   ตําแหนง     ลายมือช่ือ 

1. นายคําภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                คําภา    กาญบุตร 

2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 

3. นายยุทธชัย ปูทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปูทา 

4.       นายวิกรานต        นวลสิงห              สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต          นวลสิงห               

5. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                อัครชัย    แสงธาดา 

6. นายจรัญ วองไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               วองไว 

7.        นายเสถียร         จนัทรมาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทรมาลา 

8. นางสุดารัตน        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน         ใจวัน 

9. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 

10. นายนิรันดร ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร     ดอบุตร 

11.      นายปญญา         วงศสงา               สมาชิก อบต. ม. 7                  ปญญา           วงศสงา                 

12. นายณรงค           วงศสงา               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค     วงศสงา 

13. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 

14.     นายจตุรงค          ถีระพันธ              สมาชิก อบต. ม. 8                   จตุรงค          ถีระพันธ               

15. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  

16. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย 

17. ร.ต.พลชยั          โยควัฒน              สมาชิก อบต. ม. 10                  พลชัย            โยควัฒน   

18.     นายเสนีย           พวงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                  เสนีย           พวงทิม                 

19. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ

20. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 

21.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                  บุญแทน         ศรีหาพุฒ     

22. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ              ทองโคตร 

23. นายสุริยันต สงาพันธ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต     สงาพันธ 

24      นายสํารวย         ศรีวันทา               สมาชิก อบต. ม. 14                 สํารวย           ศรีวันทา                

25.     นายนิ่ม  ฝายรีย สมาชิก อบต. ม. 15                 นิ่ม       ฝายรีย 

26. นายภาณรงค พลสันต สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค      พลสันต 

27.      นายณัฐพล         เท่ียงทัศน             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล            เท่ียงทัศน   

28.     นายคัณชิต          ธสิาร                  สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต           ธสิาร                   
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29. นายชะนะ สิงหงาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ     สิงหงาม 

ผูไมมาประชุม   จํานวน   3  คน 

1. นายพงษศักดิ์ สุริยภูมิ สมาชิก อบต. ม. 4  

2.        นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4     

3.  นายอนุภาพ         คชพล                สมาชิก อบต. ม. 12                  

              

ผูเขารวมประชุม   จํานวน  10   คน  

1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสงา  อุนแกว รองนายก อบต.        สงา    อุนแกว 
3.        นายสมัย           พลสันต                เลขานุการนายก อบต.               สมัย            พลสันต                 
4. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    นอยบาท 
5. นางอมรรัตน แสนบรรดษิฐ หัวหนาสํานักปลัด        อมรรัตน    แสนบรรดิษฐ 
6.        นางสุภาพร         โอษะคลัง             ผูอํานวยการคลัง                      สุภาพร         โอษะคลัง  
7.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะหฯ                         สุจติตรา        เนียมเพราะ 
8.        นางอโนรัตน       ทองพราว              จพง.ธุรการ                            อโนรัตน        ทองพราว               
9.       นางสาววิยะดา     แกวอุดร                ผช.จพง.ธุรการ                       วิยะดา           แกวอุดร                 
10.    นางสาวยศวดี       วลิาลัย                 นักวิชาการศึกษา                      ยศวดี            วิลาลัย                  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เม่ือท่ีประชุมพรอม  นายปญญา  วงศสงา  ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1/2563  ครั้งท่ี 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                                                            วันนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  ลา จํานวน 3  ทาน คือ     

      1.นายพงษศักดิ์       สุรยิภูมิ       สมาชิก อบต. ม. 4  

      2.นายสุทธา           ศรีเทพ       สมาชิก อบต. ม. 4     

      3.นายอนุภาพ         คชพล       สมาชิก อบต. ม. 12    

                                                 
     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ท่ีประชุม                      มีมติรบัรองการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี 4/2562  ครั้งท่ี  1  
                                          เม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม  2562  เปนเอกฉันท  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมมีเรื่องเรื่องแจงใหทราบ 
จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
                                 1.ประชาสัมพันธการจายเบี้ยผูสูงอายุ ทาง อบต.จะมีการจายเงินผูสูงอายุโดยการโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารของผูสูงอายุ ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการมาแตเดือนมกราคม โดยจะโอน
เงินเขาบัญชีไมเกินทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน ซ่ึงก็มีปญหาเกิดข้ึนหลายกรณีก็จะพยายามแกไขตอไป ในกรณีท่ี
ผูสูงอายุ และ ผูพิการ ท่ีไมสามารถเดินทางไปธนาคารได ทาง อบต. ก็จะดําเนินการจายเปนเงินสดให ท้ังนี้ท้ังนั้น
จะดําเนินการจายเงินสดใหนอยท่ีสุด ตามนโยบายของรัฐท่ีกําหนดมา 
                                 2.ในชวงนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงมีการระบาดอยางมากในหลายๆประเทศ 
ขอประชาสัมพันธใหแกสมาชิกทุกทานไดระมัดระวังการเดินทางไปในสถานท่ีตางๆ ท่ีอาจจะมีผูติดเชื่อ และรักษา
สุขภาพกันดวยนะครับ 
                                 3.ทาง อบต.เดื่อศรีคันไชย ไดรับแจงจากสํานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร ไดสงมอบ
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ใหแกองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ในพ้ืนท่ี บานเดื่อศรีคันไชย บาน
โนนแพง และบานขุนเจริญ เพ่ือสนับสนุนแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงของประชาชนและเกษตรกร  
                                  4.ในชวงนี้ในพ้ืนท่ีเกิดไฟไหมลามทุงหลายพ้ืนท่ีในเขตตําบลเดื่อศรีคันไชย ขอแจง
ประชาสัมพันธไปยังทานสมาชิกทุกทาน บางครั้งรถดับเพลิงมาสามารถเขาไปดับเพลิงได เนื่องจากมีขอจํากัดดาน
สถานท่ี และบางทีก็เกิดไฟไหมพรอมกันหลายจุด ก็ขอใหรีบแจงมายัง อบต.เพ่ือท่ีจะไดประสานงานขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนๆตอไป 
                                 5. อบต.เดื่อศรีคันไชย ไดออกประชาคม ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงจะ
เริ่มตั้งแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 - วันท่ี 4 มีนาคม 2563 ขอฝากสมาชิกแตละหมูบานไดเขารวมประชาคม
เพ่ือเสนอโครงการดวย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

                               4.1 การกําหนดสมัยประชุมสภา ประจําป 2563 

นายปญญา วงศสงา/ประธานสภา อบต. 
                                  เรียนเชิญทานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                             เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน อางถึงระเบียบระทรวงหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวด 2  การประชุม  
                             ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ 6 แลว การประชุมสภาทองถ่ิน มี  
2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ 
                             ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของ
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สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ิน
ทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                              ขอ 11 (3) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวา
ปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

นายปญญา วงศสงา/ประธานสภา อบต. 
                               ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงรายละเอียดแลวนั้น ผมขอใหท่ีประชุมไดเสนอ วัน เดือน 
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป 2563 วาจะกําหนดใหมีก่ีสมัย อยูในชวงเดือนไหนบาง ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต. หมูท่ี 2 
                            เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอ ใหมีการกําหนดสมัย
ประชุม 4 สมัย วันท่ี 6-20 ในหวงของเดือน กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม และขอเสนอ สมัย
ประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป เปนเดือนกุมภาพันธ ครับ  

นายปญญา วงศสงา/ประธานสภา อบต. 
                             มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอ เปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
ท่ีประชุม  -ไมมี- 

นายปญญา วงศสงา/ประธานสภา อบต. 
                            ตามท่ีมีสมาชิกไดเสนอการกําหนดสมัยประชุมสภา ไดมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 4 สมัย และกําหนดสมัยประชุมสภาแรกของปถัดไป สรุปไดดังนี้ ครับ 
                                กําหนดสมัยประชุมสามัญ จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 
                                   1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี 6-20 ในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2563 
                                   2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 6-20 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
                                   3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 6-20 ในเดือน สิงหาคม    พ.ศ.2563 
                                   4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี 6-20 ในเดือน ธันวาคม    พ.ศ.2563 
                            การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปถัดไป (ประจาํป พ.ศ.2564) 
                                   สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี 6-20 กุมภาพันธ 2564 

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                         ประธานสั่งนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกจํานวน 29 ทาน ถือวาครบองคประชุม  
                          ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ตามท่ีท่ีผมไดเสนอกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 
พ.ศ. 2563 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปถัดไป (ประจําป พ.ศ.2564) ไปแลวนั้น มีสมาชิกทาน
ใดมีขอสงสัยหรือเห็นแยงกําหนดสมัยประชุมเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม                   เห็นดวย    จํานวน     29       เสียง 
                                 ไมเห็นดวย  จํานวน      -         เสียง 
                                 งดออกเสียง จํานวน      -        เสียง 
 



5 
 
                              4.2   ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประจําปงบประมาณ 2563 งบลงทุน  
                                     คาครุภัณฑ แผนงานบริหารท่ัวไป  และ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                         
 นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต. 
                                         เรียนเชิญทานปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจาก งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล งบประมาณตั้งไว จํานวน 
22,000  บาท แผนงานบริหารท่ัวไป  และ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล งบประมาณตั้งไว จํานวน 22,000  บาท ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจากสภา เนื่องจากมีการแกไขของขนาดหนาจอ 
   แผนงานบริหารท่ัวไป   
           จากเดิม คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive    
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย
กวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เปนไปตามขอ 13 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

            แกไขเปน คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม



6 
 
นอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย
กวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เปนไปตามขอ 13 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
    และแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
           จากเดิม คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive    
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย
กวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
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- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เปนไปตามขอ 13 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

            แกไขเปน คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย
กวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เปนไปตามขอ 13 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
 
 

นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
                           มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกสภา จํานวน 25 คน ถือวาครบองคประชุม สมาชิก
ทานใดเห็นดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณต้ังไว จํานวน 22,000  บาท และคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับประมวลผล แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว จํานวน 22,000  
บาท ขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ         23         เสียง 
  ไมเห็นชอบ       1          เสยีง (นายนิ่ม ฝายรีย) 
  งดออกเสียง      1          เสยีง (นายคัณชิต ธิสาร) 
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                                   4.3 พิจารณาใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2563 
นายปญญา วงศสงา/ประธานสภา อบต. 

เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ทานผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชยไดเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือดําเนินการจายคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเดื่อศรีคันไชย  ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเด่ือศรีคันไชย แถลงรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช
จายเงินสะสมตอท่ีประชุมสภา 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
    เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเดื่อศรีคันไชย ไดรายงานการเงินรายไดรับจริง ประจําป 2560 จํานวน 25,170,330.88 บาท รายไดรับ
จริงป 2561 จํานวน 28,122,942.00 บาท อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  2)พ.ศ.2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแลวนั้น 
  องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย พิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชยมีรายได
จริง  (ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) เกิน 25-50 ลานบาท ทําใหคาตอบแทน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ิมข้ึน องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย จึงขออนุมัติใชเงินสะสมเพ่ือจายใหผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินตามระเบียบฯ   
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561 ภายใตขอบังคับ ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
                     (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียว กับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอย
ละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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  (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้
ผกูพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 
   ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
  สําหรับขอมูลเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
                     ยอดเงินสะสม                                       เปนเงิน         11,629,652.49   บาท 
                     สํารองงบบุคลากร                                  เปนเงิน          4,150,860       บาท   
                     สํารองกรณีสาธารณภัย                            เปนเงิน          747,879.25      บาท 
                         คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได เปนเงิน    6,730,913.24    บาท   
  จึงขอรายงานใหประธานและสมาชิกสภาฯทุกทานไดรับทราบ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ         23        เสียง 
  ไมเห็นชอบ       -          เสยีง 
  งดออกเสียง      1         เสยีง  

ระเบียบวาระท่ี  5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน อบต.เดื่อศรีคันไชย ไดรับแจงจาก 
กกต.จังหวัดสกลนคร ใหประกาศรับสรรหาบุคคลเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยไดมีประกาศรับสมัครในระหวางวันท่ี 3 – 7 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงทาง อบต.เดื่อศรีคันไชยก็มีผูสมัคร จํานวน 
3 คน สวนจะมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งวันใดนั้น ก็ใหรอประกาศจากทาง กกต.อยางเปนทางการอีกครั้ง 

นายชะนะ  สิงหงาม/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน มีชาวบานฝากถามมาวาการ
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเก่ียวกับประตูทางเขาวามันเหมาะสมหรือไม อนาคตกลัวจะเปนอันตราย อีกเรื่องผม
ไดรับการประสานจากไฟฟาวาอาทิตยหนาจะออกมาดําเนินการยายเสาไฟฟาให 
นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต.หมูท่ี 2 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมมีขอสงสัยเก่ียวกับขอบัญญัติ
งบประมาณ คือ งบกลางและงบลงทุน ทําไมมันตั้งไวตางกันมาก และงบกลางท่ีตั้งไวเอาไปไวทําไรบางครับ ผมกลัว
จะไปกระจุกอยูท่ีฝายบริหาร  
นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมูท่ี 9 
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีทานวิกรานต ไดพูดถึง
เก่ียวกับงบลงทุนและงบกลาง ซ่ึงผมไดตรวจสอบดูก็เห็นตามนั้น ผมขอเรียนถามทางฝายบริหารวา โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆท่ีมีมากนั้นไมสมดุลกับงบประมาณท่ีไดรับ ขอใหต้ังงบประมาณไวในหมวดงบลงทุนเพ่ิมข้ึน
อีกครับ  

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมมีขอรองเรียนจากชาวบานใน
กรณีขอพิพาทหนองเหลาไฮ ท่ีมีการฟองกันอยูนั่น ผมอยากทราบวาเรื่องราวเปนมาอยางไร  
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กทางชาง
จะออกไปสํารวจดูวาจะกอสรางอาคารไวตรงไหน และประตูจะอยูชวงไหน ขอใหทานสมาชิกออกไปสํารวจและ
ออกความคิดเห็นชวยกัน และขอขอบคุณทานชะนะ ท่ีชวยประสานการยายเสาไฟฟาใหดวยครับ 
                              กรณีขอพิพาทหนองเหลาไฮ ซ่ึงเปนคดีท่ียาวนานมาก ตอนนั้นทาง อบต.โดนฟองและมี
การตอสูคดี ผลปรากฏวาเปนท่ีสาธารณะ ทาง อบต.ก็ตองมาออกหนังสือวาเปนท่ีสาธารณะ แตนางพิสมัย ไดมีการ
คัดคาน และนางพิสมัยก็ไดฟอง อบต.วาแกมีสิทธิ์ในท่ีท่ีนางพิสมัยครอบครองอยู ผลการตัดสินของศาลก็ไดออกมา
วาท่ีตรงนี้เปนท่ีสาธารณะ ซ่ึงนางพิสมัยก็ไดอุทธรณ ณ ตอนนี้ คดียังอยูในศาล ก็ตองรอดูวาคําสั่งศาลในชั้นอุทธรณ
จะเปนอยางไร  ในสวนงบกลางท่ีทางทานสมาชิกสอบถามวานําไปใชอะไรบาง ในสวนนี้ขอเรียนชี้แจงวา ใชในการ
สํารองจายเก่ียวกับภัยพิบัติ หรือกรณีฉุกเฉินตาง รวมท้ังใชในการจายเบี้ยใหกับผูสูงอายุและผูพิการ   

นายสุริยันต  สงาพันธ/ส.อบต.หมูท่ี 14 
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตเพ่ิมเติมเก่ียวกับหนอง
เหลาไฮ แตกอนจะมรนายหนามากวานซ้ือ และจะมีลูกๆของนางผอง มีความการท่ีจะไดท่ีดิน จํานวน 125 ไร 
ทาง อบต. ไดดําเนินการไกลเกลี่ย ซ่ึงในท่ีประชาคมจะให จํานวน 30 ไร แตทางนั้นไมยอม ก็เลยไปสูการฟองรอง 
ทาง อบต.ผลการตัดสินของศาลก็ออกมาวาท่ีตรงนี้เปนท่ีสาธารณะ แตทางนางพิสมัยก็ยังไมยอมไดมีการอุทธรณ
คําสั่งอยูตอนนี้  

นายชะนะ  สิงหงาม/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                               ตามท่ีทานปลัดไดชี้แจงเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตยท่ีไดรับมอบจากกรมพลังงาน ในสวน
ของหมูท่ี 12 ไดอยูในท่ีสวนของนายทักษิณ ผูใหญบานหมูท่ี 12 ซ่ึงอยูตรงขามกับวัดปาวงศพนาวัลย ในชวงนี้วัดก็
ขาดแคลนน้ํา ก็จะนาไดใชประโยชนครับ 

นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต.หมูท่ี 2 
                                เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน มีชาวบานเดือดรอนเก่ียวกับ
เรื่องประปา ยกตัวอยาง ชาวบานรายหนึ่ง เจาหนาท่ีไปเก็บคาน้ําประปาเดือนพฤศจิกายน 30 บาท แตพอเดือน
มกราคมไปเก็บ 535 บาท ชาวบานเขาก็ไมมีเงินท่ีจะจาย พอไปเช็คท่ีมิเตอรมันก็ตรง สังเกตวานาจะผิดพลาดมา
แตแรก ฝากเรียนถามวาจะแกปญหาอยางไรครับ อีกเรื่อง พนักงานประปามีเปนจํานวนมากทําไมยังไปจาง
บุคคลภายนอกเก็บคาประปาอีกครับ ใชงบตัวไหนจาย และเปนการจายซํ้าซอนกันหรือไมครับ 

 
นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กิจการประปาท้ัง 5 หมูบาน 
เปนปญหามานาน ผูรับผิดชอบก็ทําบางไมทําบาง จึงไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเปนปจจุบัน ในการปรับเปลี่ยนครั้ง
นี้ก็จะทําใหมิเตอรบางมิเตอรมีตัวเลขท่ีสูง ในสวนบุคคลท่ีมีการจางในการเก็บคาน้ําก็จะเปนการใชบุคคลในหมูบาน
นั้นๆ เพราะบุคคลในหมูบานจะมีขอมูลและสามารถเก็บไดรวดเร็ว ตอไปก็จะมีการถายรูปมิเตอรในการเก็บคาน้ํา
ทุกครั้งเพ่ือความชัดเจนและตรวจสอบได 

นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต.หมูท่ี 2 
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                                  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมเห็นวาทานปลัดกับทาน
นายกยังตอบคําถามไมกระจาง ผมถามวาการจางบุคคลไปเก็บคาน้ําประปาใชเงินสวนไหนจาย และคาน้ําจาก 30 
เพ่ิมเปน 535 บาท ตองจายหรือไม  

นายสุริยันต  สงาพันธ/ส.อบต.หมูท่ี 14 
                                  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในเรื่องการเก็บคาน้ําประปาก็
ตองขอขอบคุณทานนายกท่ีเขามาดูแลเรื่องนี้ ผมเห็นดวยท่ีการถายรูปมิเตอร เพราะบางครั้งคนท่ีจดคามิเตอร กับ
คนท่ีมาลงขอมูลอาจไมตรงกัน แตถามีการถายรูปประกอบดวยก็จะชัดเจนยิ่งข้ึน 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                                   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอสอบถามเก่ียวกับเรื่อง
ผูสูงอายุ ในกรณีการจายเบี้ยผูสูงอายุท่ีไมสามารถเดินทางไปรับเบี้ยผูสูงอายุเองได ทาง อบต.สามารถนําเงินมาจาย
ใหกับผูสูงอายุเองไดหรือไม 
                                   เรื่องเงินประกันสังคม จํานวน 5 ราย ของทาแร ท่ีผมไดนําเรื่องมาจากจังหวัด
ดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ และเรื่องการบริการพ่ีนองประชาชน ในการใหบริการกาแฟ วาจะมีหรือไม เรื่องท่ีผม
จะสอบถามก็มีเพียงเทานี้ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                                    ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดสอบถามเขามา ขอตอบในเรื่องของผูสูงอายุกอนนะครับ 
ในกรณีท่ีผูสูงอายุท่ีไมสามารถเดินทางไปรับเงินเองไดก็จะไปจายเงินสดใหเหมือนเดิม เรื่องประกันสังคม จํานวน 5 
ราย ก็จะประสานงานใหครับ สวนเรื่องกาแฟก็จะรับไวพิจารณาครับ 
                                    สําหรับเรื่องผูใชน้ําประปาผมก็ไดตรวจสอบก็พยายามปรับใหเขาสูระบบและเปน
ปจจุบันท่ีสุด  ในสวนท่ีทานถามวาทาง อบต.มีพนักงานประปาแลวทําไมถึงไปจางคนอ่ืนเก็บคาน้ําประปาอีกนั้น ขอ
ชี้แจงวามิเตอรประปามีเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีก็ดําเนินการจดไมทันเพราะในแตละวันมีทอประปาแตกหลายจุด
พนักงานก็ตองไปดําเนินการซอมแซมแกไขทําใหเกิดการลาชาและขอมูลผิดพลาด ทาง อบต.จึงดําเนินการ
แกปญหาโดยวิธีนี้ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมูท่ี 9 
                                     ขอสอบถามเก่ียวกับรถกูชีพกูภัยคันท่ี 1 ครับ วาเปนอะไร ทําไมถึงไดซอมครับ 

นายสุริยันต  สงาพันธ/ส.อบต.หมูท่ี 14 
                                      ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอยของหมูบานสระพังทอง 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                                        สําหรับรถกูชีพกูภัยคันท่ี 1 ท่ีไดสงซอมนั้น สืบเนื่องมาจากชวงปใหมเครื่องเกิด
อาการน็อกเกน้ํามันไมข้ึนมันเสีย ก็เลยใหเจาหนาท่ีไปหารานซอมและเสนอราคามาก็จะอยูท่ีประมาณหาหม่ืนกวา
บาท 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                                     ขอเรียนถามทานผูบริหารวาชาวบานท่ีไมมีน้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค จะมี
โอกาสไดใชน้ําหรือไม 
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นายณรงค  วงศสงา/ส.อบต.หมูท่ี 7 
                                    เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอทราบถามวามี
งบประมาณในการซอมแซมฝายหรือไมครับ 

นายคัณชิต  ธิสาร/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                                     เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอสอบถามเก่ียวกับงบ
ซอมแซมวาเริ่มดําเนินการแลวหรือยังครับ 

นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                      เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน งบซอมแซมก็ไดแจงอนุมัติ
ไปแลว สวนการซอมแซมฝายก็กําลังทยอยซอม สวนการขยายเขตประปาก็จะบรรจุไวในแผน ถาไดงบประมาณมา
ก็จะดําเนินการให แตถาปนี้ไมไดก็คอยดําเนินการในปหนา 

นายนิ่ม  ฝายรีย/ส.อบต.หมูท่ี 15 
                                     เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอทราบรายละเอียด
การใชเงินงบกลางและงบซอมแซม อยากใหมีรายละเอียดเสนทางแตละหมูบานวาใชงบไปเทาไหรในแตละปครับ 

นายจันทร  คุณสมบัติ/ส.อบต.หมูท่ี 8 
                                      เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอทราบเก่ียวกับการ
สงโครงการของบซอมแซมครับวาผมตองไปสงโครงการใหกับใครครับ  

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมูท่ี 9 
                                       ผมขอสอบถามเก่ียวกับโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด วาจะดําเนินการชวง
ไหน และโครงการศึกษาดูงานจะดําเนินการตอนไหน คนท่ีจะพาไปเปนทานปลัดหรือทานนายกครับ 

นายกาวี  มะโนสิม/ส.อบต.หมูท่ี 1 
                                     ผมขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องศูนยเด็กเล็กท่ีผมไดอภิปราบไปครั้งท่ีแลว เรื่องราง
ระบายน้ําดําเนินการถึงไหนแลวครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                                        ขอขอบคุณทานสมาชิก เดี๋ยวหลักจากเลิกประชุมจะออกไปตรวจสอบดูและ
ดําเนินการแกไขครับ 
 

นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
                            มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม                   -ไมมี- 

นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
  สําหรับการประชุมครั้งนี้ก็ดําเนินมาเปนเวลาสมควรแลว  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปด
การประชุมครับ  
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 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 
       
 ส.ต.อ.      สุรศักดิ์   นอยบาท        จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   นอยบาท)                                                
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                                                                     
                                                                            ปญญา  วงศสงา          ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                          (นายปญญา  วงศสงา)                    
                                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย 
 
 
 
                              บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  ทําหนาท่ีตรวจรายงานการ
ประสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)          ชะนะ  สิงหงาม          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชะนะ  สิงหงาม) 
                         ส.อบต. หมู  17 
 

(ลงชื่อ)        ชาญชัย  โพธิกมล          กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู  6 
 

(ลงชื่อ)        สุริยันต  สงาพันธ       กรรมการ 
    (นายสุริยันต  สงาพันธ) 
                                    ส.อบต. หมู  14 

 
 
 
 

 


