ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
---------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ
๓๓ วรรค ๔ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวัน พุธที่ 18 กันยายน ๒๕62 ซึ่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

( นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันพุธที่ 18 กันยายน ๒๕62
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
ผู้มาประชุม
๑.
นายณัฐพงศ์
ทิพวัลย์ ประธานสภา อบต.กาแพงแสน
๒.
นายสาวิตร
ลิ้มรุ่งเรืองสกุล รองประธานสภา อบต.กาแพงแสน
3. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
4. นายวัชระ
ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
5. นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
6. นายมานิตย์
จ้อยร่อย
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
7. นายเด่น สรงกระสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 6
8. นายมานพ
นิธิพงศ์พันธุ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 6
9. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 7
10. นายวิสูติ
ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
11. นายสมาน
เหล็งปก
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
12
. นายสมจิตร
พุทธมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
๑
3. นายบุญเรือน
ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
๑
4. นายเสวี
พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
15. นางสุภาพ ชื่นยินดี
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
16. นายทวี ทองดอนเอ
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
๑
7. นางสาวสุทร
จันทา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๑
18. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 11
๑
9. นายอานนท์
สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
20. นายวิโรจน์
พุฒมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
21. พ.จ.ต.มานะ
บางสวนหลวง เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
ผู้ไม่มาประชุม
~
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
นายธงชัย
โชคดารงสุข นายก อบต.กาแพงแสน
๒.
นางสมใจ
สระป้อมแก้ว รองนายก อบต.กาแพงแสน
๓.
นายจักรพงษ์ ประพันธ์วิทยา รองนายก อบต.กาแพงแสน
4. นางสุดใจ อึ้งเจริญ เลขานุการนายก อบต.กาแพงแสน
5. นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล หัวหน้าสานักปลัด
6. นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
7. นางสาวฌาดารินทร์ ไชยวงษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวทิพย์ภาวรรณ สร้อยจอม คนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทาหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เชิญนายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่อง : ทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
~ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุม
~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62 เมื่อวัน อังคารที่ 10 กันยายน ๒๕62 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62 เมื่อวัน อังคาร ที่ 10
กันยายน ๒๕62 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

เรื่อง : เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง : ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
~ ผู้บริหาร ได้ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ต่อไป
~ เรียนท่านประธานสภา,ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
ตามที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่
2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไป
แล้วนั้น
ผู้บริหารจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณาอนุมัติ
กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ปีงบประมาณ ๒๕ 62 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ ในกรณีมี
รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
อนุมัติกันเงินต่อสภาได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ผู้บริหารจึงขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
จานวน 18
โครงการ ซึ่งเป็นเงินงบประมาณปี ๒๕62 ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์และปริ้นแบบแปลน ใช้สาหรับกระดาษ
ขนาด A-0 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)

2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน เป็นเงิน 715,000
บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
3. โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านภายในห้องประชุม จานวน 2 ชุด ภายใน
ห้องโถง จานวน 2 ชุด ภายในห้องรับรองแขก จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งวอลเป
เปอร์ภายในห้องรับรองแขก ณ อาคาร 2 ชั้นหลังใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านวันครู ตาบล
กาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 170,000 บาท (ตัง้
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
4. โครงการจ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นภายในห้องประชุม ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน และติดตั้งพรมปูพื้นภายในห้องรับรองแขก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
16.25 ตารางเมตร ณ ห้องรับรองแขก อาคาร 2 ชั้นหลังใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านวัน
ครู ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 350,000
บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 148 เมตร หรือมีปริมาณ
งานรวมกันไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสาย
นางปลิว หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 483,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562)
6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.00 เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 256 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสายบ้านนายเสริม-ศรีพัฒนา 2 หมู่ที่ 10 บ้าน
หลังโรงน้าแข็ง ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน
428,500 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
7. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร
ระยะทางยาวประมาณ 950 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่า
3,800 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนน
สายเลียบคลองลาดเต่าดาซ้าย-ขวา หมู่ที่ 10 บ้านหลังโรงน้าแข็ง ตาบล
กาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 495,400 บาท (ตัง้
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 105 เมตร หรือมีปริมาณ
งานรวมกันไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
Ø
0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) และบ่อพักสาเร็จรูป ระยะทางยาวรวมประมาณ 84
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสายจันทา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ง
เจริญทอง ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน
499,300 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
9. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) และบ่อพัก
สาเร็จรูป ระยะทางยาวรวมประมาณ 203 เมตร พร้อมปรับปรุงถนนลงหินคลุก
หนาประมาณ 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ
203 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสาย
ละอองศรี (บ้าน ผญ.ณรงค์) หมู่ที่ 12 บ้านหน้าเกษตร ตาบลกาแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 484,800 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
10. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า โดยทาการรื้อถอนท่อ คสล. Ø 1.00
เมตร ยาวประมาณ 65 เมตร แล้วทาการวางท่อกลับไปใหม่ให้ได้ระดับเดียวกัน
โดยใช้ท่อเดิม (ท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร) ยาวประมาณ 65 เมตร พร้อมบ่อพัก
สาเร็จรูป รายละเอียดตามปริมาณงานและอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสายวันครู 2 (หน้าหอพักนกฮูก) หมู่ที่ 12 บ้านหน้า
เกษตร ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน
477,400 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
11. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต หนา 0.05 เมตร จานวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างประมาณ
5.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 129 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า
645 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 129 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร โดยมี
ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่า 1,419 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสายทุ่ง
สมบัติ 3-4 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เป็นเงิน 472,400 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

กว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 125 เมตร หรือมีปริมาณ
งานรวมกันไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนนสาย
ทุ่งเจริญทอง 5 ซอย 1 (เจ๊กใช้) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญทอง ตาบลกาแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 426,800 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
13. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
จานวน 10 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ณ ถนน
สายศรีมงคล หมู่ที่ 12 บ้านหน้าเกษตร ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 500,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562)
14. โครงการจัดซื้อเบาะลมช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากที่สูง ใช้พัดลมไฟฟ้า
ขนาดกว้าง 3.7 x 3.7 x 1.7 เมตร จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 498,000 บาท
(ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
15. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน เป็น
เงิน 2,400,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
16. โครงการจัดซื้อหลังคาสาเร็จรูปรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 34,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)
17. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวันครูและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน เป็นเงิน 499,000 บาท (ตั้งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
18. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการบริหารการ
จัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน เป็นเงิน 2,500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,613,6๐๐ บาท มาให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
~ รับทราบ
~ มีใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนว่าเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน จานวน 18 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
หรือไม่
~ มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จานวน 18 โครงการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม 20 คน
เห็นชอบ ๑9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
เรื่อง : อื่นๆ

ประธานสภา
เลิกประชุมเวลา ๑1.0๐ น.

~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
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)
เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
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)
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