
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕63 
วันอังคารที่  7  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบญุสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมู   2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
- 

สามารถ ผลศิร ิ
ธวัชชัย โสตะการ 
มงคล อําภาพิรมย 

สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธิปลื้ม 

วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 

กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายลํายอง เสาะดน รองประธานสภาฯ - 
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 
 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
นายเสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสาวณิชานันท  ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นิติกร 

อวยพร รุประมาณ 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร. 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
เสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
- 
ธัญลักษณ บุษบงค 
.ณชิานันท  ลี้วัฒนาถาวรกุล 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 เรียนนายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ  ปลัด อบต. เจาหนาที่และสมาชิกสภาฯทุกทาน 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 
 ประชุมเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕63 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ๒๕63 วามีตรงไหนที่จะ

แกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชมุ  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 

พ.ศ.๒๕63 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ๒563 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   7.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.  
   2561 – 2565) 
นายอริยะ ไชยแสง  แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เหตุผลเพ่ือใหชือ่โครงการ ปริมาณงบประมาณ แกไขปงบประมาณท่ี
   ดําเนินการ และเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการจายขาดเงินสะสม 
    โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แกไข 
   เพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  ขอ 21 , ขอ 22/1 และขอ 22/2 หมวด 4 การแกไข  
   การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงไดมีการแกไข การเปลี่ยนแปลงหรือ 
   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ดังราย 
   ละเอียด ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองนาอยู แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการขยายไหลทาง คสล. สองขางทาง หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 0.50 

เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 680.00 
ตารางเมตร สายทางจากบานนายจักรี บุญผาย ถึงทางรถไฟ งบประมาณ
จํานวน 332,800 บาท 

/รายละเอียด.... 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการขยายถนน ขางละ 50 เซนติเมตร เทขางถนนแอสฟสตติก จากบานนายจักรี   
   บุญผาย ถึงทางรถไฟ หมูที่ 1 ขยายถนนขางละ 50 เซนติเมตร ระยะทาง 490.00 เมตร  
   งบประมาณเดิม 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 –  
   2565) หนา 85 ลําดับที่ 70 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการขยายไหลทางถนน คสล. สองขางทาง หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว  
   680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 680.00 ตารางเมตร สายทาง 
   จากบานนายจักร ีบุญผาย ถึงทางรถไฟ งบประมาณใหม 332,800 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ แกไขงบประมาณมากขึ้น 
3. เพ่ือรับรองการจายขาดเงินสะสม 

    ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไม 
รอยตรีบุญถึง พันธมะลี  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาฯหมูที่ 3 ทุกทานครับ ผมเห็นดวยที่จะดําเนินการขยายไหลทางเสนทางดังกลาว เนื่องจากมีรถ 
   บรรทุกดินทั้งขนาดสิบลอและหกลอวิ่งสัญจรไปมา รวมท้ังลักษณะทางกายภาพทางสาม 
   แยกบริเวณนั้นเปนลักษณะลาดเอียงลงมาและบริเวณหนาฟารมไก ถนนมีการกัดเซาะของ 
   น้ํา ผมจึงอยากขอใหผูอํานวยการกองชางออกแบบแปลนถนนและไหลทางใหสอดคลองกับ 
   พ้ืนที่จริง นอกจากนั้นถนนในเสนทางสัญจรเสนนี้มีการแตกของผิวถนนและอาจจะเกิดการ 
   ทรุดได จึงอยากใหมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงตามสภาพถนนและใหเหมาะสมในการใชงาน 
   จริงครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวม 
นายกฯ   ประชุมทุกทานครับ ผมจะนําเรื่องที่ทานสมาชิกสภาฯหมูที่ 3 เพื่อใหการดําเนินการ 
   โครงการขยายไหลทางถนน คสล. หมูท่ี 1 สายทางจากบานนายจักรี บุญผาย ถึงทางรถไฟ 
   ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการรองรับการกอสรางถนน คสล. ในเสนทางดังกลาว 
   ตอไปครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เพ่ือการแกไข/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายไหลทางถนน คสล. สองขางทาง ขนาด 
   กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  
   680.00 ตารางเมตร สายจากบานนายจักร ีบุญผาย ถึงทางรถไฟ งบประมาณ 332,800 
   บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย 
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง 2. โครงการขดุลอกสระนํ้าดิบระบบประปาบานสวน หมูที่ 1 งบประมาณ 109,000 บาท 
ปลัดฯ/เลชานุการสภาฯ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะบานสวน หมูที่ 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท  
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 86 ลําดับที่ 74 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 

/โครงการ.... 
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   โครงการขุดลอกสระน้ําดิบระบบประปาบานสวน หมูท่ี 1 ปากบอกวาง 30.00 เมตร กน
   บอกวาง 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาตร 9,112.50  
   ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 109,000 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. แกไขเปลี่ยนปงบประมาณจากป พ.ศ. 2564 เปนงบประมาณป พ.ศ. 2563 
3. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ แกไขงบประมาณลดลง 
4. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม 

    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือการแกไข/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ  ทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการขุดลอกสระน้ําดิบระบบประปาบานสวน  
   หมูที่ 1 ปากบอกวาง 30.00 เมตร กนบอกวาง 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาว 
   45.00 เมตร ปริมาตร 9,112.50 ลูกบาศกเมตรงบประมาณ 109,000 บาท เห็นชอบ 
   10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  3. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสง  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ สวาง (ไฟทาง) หมูที ่1 งบประมาณ 95,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   โครงการขยายเขตไฟฟาสงสวาง หมูที่ 1 จากบานนายหล่ํา ผลาหาญ ถึงวัดหนองหัวคู  
   งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   หนา 84 ลําดับที่ 68 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟทาง) 
   หมูที่ 1 งบประมาณใหม 95,000 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ แกไขงบประมาณลดลง 
3. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม     

    มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือไมครับ 
นายสามารถ ผลศิริ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานนายกฯ  
สมาชิกสภาฯหมูที่ 1 และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอทราบวางบประมาณ 95,000 บาทจะไดกี่หลอด 
   และระยะทางไดประมาณเทาไรครับ เพราะเนื่องจากผมตองการใหติดตั้งไฟไหลทางหมูที่ 1 
   ใหเรียบรอยทั้งหมดครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  ผมติดตั้งไฟไหลทางบริเวณหมูที่ 6 ติดตั้งได 10 หลอด ระยะหางกันประมาณหนึ่ง 
ประธานสภาฯ  เพ่ือใหแสงสวางถึงกัน ใชงบประมาณ 95,000 บาท ผมเพ่ิมเงินตัวเองอีก 2 หลอดติดเพ่ิม 
   ครับ ดังนั้น งบประมาณ 95,000 บาท ติดตั้งไดประมาณ 10 หลอด และอาจจะติดตั้ง 
   เครื่องแปลงไฟฟาอีก 1 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมแรงไฟฟาครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยแลว ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือการแกไข/ 
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ครับ 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม  
   โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟทาง) หมูที่ 1 งบประมาณ 95,000 บาท เห็นชอบ 10 
   เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  4. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสง 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ สวาง (ไฟทาง) หมูที่ 2 – หมทูี่ 6 งบประมาณ 390,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการซอมแซมไฟฟาริมทาง หมูที่ 2 ถนนสุวรรณศร ถึงหมูที่ 6 งบประมาณ 100,000  
   บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 88 ลําดับที่ 84 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟทาง) 
   หมูที่ 2 – หมูที่ 6 งบประมาณ 390,000 บาท  
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม 

    สมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือไมครบั 
นายวิลัย มะลิลา   เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั  
สมาชิกสภาฯหมูที่ 4 ผมขอสอบถามวาโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟทาง) หมูที่ 2 – หมูที่ 6 นั้น จะเริ่มติด 
   บริเวณไหนในหมูที่ 2 ถึงบริเวณไหนในหมู 6 ครับ เนื่องจากเปนระยะทางไกลพอสมควร  
   และการดําเนินการโครงการดังกลาวนั้นเปนการติดตั้งไฟไหลทั้ง 3 หมูหรือไมครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  ใชครับ โครงการดังกลาวจะดําเนินการติดตั้งไฟทางตั้งแตปากทางเขาทางหมูที่ 2  
ประธานสภาฯ  ถึงไรนายอัมรินทร เรียนศรี กํานันตําบลหนองแสง ซึ่งระหวางชวงการติดตั้งไฟทางผานหมูที่  
   5 ดวย ระยะทางไกลจึงอาจจะติดตั้งเปนชวงที่หางกันพอสมควรและตองใหแสงสวางสองถึง 
   กันไมขาดชวงที่มีแสงสวาง ดังนั้น โครงการนี้จึงเปนโครงการที่ติดตั้งไฟทางทั้ง 3 หมู คือ  
   หมูที่ 2 หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลักไป – มา ของชาวบานตําบลหนอง 
   แสงครบั 
    มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ หากไมมีแลวผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ 
   พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม  
   โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟทาง) หมูที่ 2 – หมูที่ 6 งบประมาณ 390,000 บาท 
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองนาอยู แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
นายอริยะ ไชยแสง  5. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางคุมบาน 
   ชาง ซอย 1 และ ซอย 2 งบประมาณ 465,200 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 คุมบานชาง ซอย 1 และซอย 2 ขนาด 
   กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 110 ลําดับที่ 13 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 

/โครงการ... 
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   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา  
   0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางคุมบานชางซอย 1 และ 
   ซอย 2 งบประมาณ 465,200 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ ปรับลดระยะทางและงบประมาณลดลง 
3. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร
   สายทางคุมบานชางซอย 1 และ ซอย 2 งบประมาณ 465,200 บาท  เห็นชอบ 10 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  6. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดิน
   นางเสมอ พอดี ถึงท่ีดินนายมนัส เชงิชัยภูมิ งบประมาณ 317,500 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 จากที่ดินนางเสมอ พอดี ถึงที่ดินนาย 
   มนัส เชิงชัยภูมิ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  
   400,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 113  
   ลําดับที่ 22 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา  
   0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนางเสมอ พอดี  
   ถึงท่ีดินนายมนัส เชิงชัยภูมิ งบประมาณ 317,500 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ ปรับลดระยะทางและงบประมาณลดลง 
3. แกไขเปลี่ยนปงบประมาณจากป พ.ศ. 2564 เปน งบประมาณป พ.ศ. 2563 
4. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร
   สายทางจากที่ดินนางเสมอ พอดี ถึงที่ดินนายมนัส เชิงชัยภูมิ  งบประมาณ 317,500 บาท  
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  7. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดิน 
   นายคําพอง สิทธิปล้ืม ไปหมูท่ี 6 บานไผ งบประมาณ 465,200 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 

/โครงการ... 
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   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนายคาํพอง สิทธิปลื้ม ไปหมูที่  
   6 บานไผ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  
   500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 117 
   ลําดับที่ 32 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา  
   0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนายลําพอง  
   สิทธิปลื้ม ไปหมูที่ 6 บานไผ งบประมาณ 465,200 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ ปรับลดระยะทางและงบประมาณลดลง 
3. แกไขเปลี่ยนปงบประมาณจากป พ.ศ. 2564 เปนงบประมาณป พ.ศ. 2563 
4. เพ่ือรับรองการจายขาดเงินสะสม 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร
   สายทางจากที่ดินนายคาํพอง สิทธิปลื้ม ไปหมูที่ 6 บานไผ งบประมาณ 465,200 บาท  
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  8. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดิน 
   นายสมพงษ ขยันคิด ถึงที่ดินนายตวน มาสแสง งบประมาณ 465,200 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ถึงที่ดิน 
   นายตวน มาสแสง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบ 
   ประมาณ 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   หนา 123 ลําดับที่ 54 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา  
   0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตรสายทางจากที่ดินนายสมพงษ  
   ขยันคิด ถึงที่ดินนายตวน มาสแสง งบประมาณ 465,200 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ ปรับลดระยะทางและงบประมาณลดลง 
3. เพ่ือรองรับการการจายขาดเงินสะสม 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตาราง 
   เมตร สายทางจากท่ีดินนายสมพงษ ขยันคดิ ถึงที่ดินนายตวน มาสแสง งบประมาณ 

/465,200 บาท... 
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   465,200 บาท  เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ 
   ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  9. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 เมตร สายทางจากที่ดินนาง 
   ละออง มานพ ไปหมูที่ 4 งบประมาณ 422,900 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จากบานนางละออง มานพ ถึงบานนาง 
   สุนัน แสนใจกลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบ 
   ประมาณ 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
   หนา 123 ลําดับที่ 51 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา  
   0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนางละออง  
   มานพ ไปหมูท่ี 4 งบประมาณ 422,900 บาท 
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

1. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ ปริมาณมากขึ้น ปรับเพ่ิมระยะทาง 
3. เพ่ือรองรับการจายขาดเงินสะสม 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร
   สายทางจากที่ดินนางละออง มานพ ไปหมูท่ี 4 บานไผ งบประมาณ 422,900 บาท   
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 
นายอริยะ ไชยแสง  10. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 4 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท (หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
   กองการศึกษา)    
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 178 ลําดับที่ 51 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ  
   28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท 
   (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับ 
   ที่ 10.6 รายการท่ี 10.6.3 คุณลักษณะเฉพาะหนา 84  โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป 
   ดังนี ้

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
/4.ตองเปน... 
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4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร) 

   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
    เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือดําเนินการติดตั้งใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํา 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติด 
   ผนัง) จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  
    - สวิตซ 1 ตัว  
    - ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
    - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
   เครื่องละ 28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท เห็นชอบ10 เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  11. ซุมเฉลิมพระเกียรตชินิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ชุด งบประมาณ  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 260,000 บาท (หนวยงานท่ีรับผดิชอบ : สํานักปลัดฯ) 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 180 ลําดับที่ 59 

/รายละเอียด... 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   ซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 260,000 บาท  
   ประกอบดวย 

- กรอบรูปไฟเบอรกลาส ขนาด 220 x 330 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- พระบรมฉายาลักษณ ขนาด 118 x 238 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ตราสัญลักษณไฟเบอรกลาส ขนาด 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ครุฑไฟเบอรกลาส ขนาด 60 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ปายทรงพระเจริญไฟเบอรกลาส ขนาด 300 เซนติเมตร 
- พานพุมไฟเบอรกลาส เงิน – ทอง ขนาด 60 เซนติเมตร 
- เทวดาไฟเบอรกลาส ขนาด 90 x 150 เซนติเมตร จํานวน 1 คู 
- ฐานรองกรอบทําจากไฟเบอรกลาสสีทอง ขนาด สูง 120 เซนติเมตร ยาว 600 

เซนติเมตร ความลึก 70 เซนติเมตร 
- ปายชื่อหนวยงาน “องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง”. 

   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
1. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 
2. เปลี่ยนแปลงหนวยงานรับผิดชอบจาก กองชาง(เดิม) เปน สํานักปลัดฯ(ใหม) 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ชุด  
   ประกอบดวย   

- กรอบรูปไฟเบอรกลาส ขนาด 220 x 330 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- พระบรมฉายาลักษณ ขนาด 118 x 238 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ตราสัญลักษณไฟเบอรกลาส ขนาด 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ครุฑไฟเบอรกลาส ขนาด 60 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ปายทรงพระเจริญไฟเบอรกลาส ขนาด 300 เซนติเมตร 
- พานพุมไฟเบอรกลาส เงิน – ทอง ขนาด 60 เซนติเมตร 
- เทวดาไฟเบอรกลาส ขนาด 90 x 150 เซนติเมตร จํานวน 1 คู 
- ฐานรองกรอบทําจากไฟเบอรกลาสสีทอง ขนาด สูง 120 เซนติเมตร ยาว 600 

เซนติเมตร ความลึก 70 เซนติเมตร 
- ปายชื่อหนวยงาน “องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง”. 

   งบประมาณ 260,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
   และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  12. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา 
   ทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 177 ลําดับที่ 44 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

- ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

- แบบดับเบิ้ลแค็บ (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561  
/หนาที่... 
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หนาที่ 13 ลําดับที่ 8.2 รายการที่ 8.2.2 คุณลักษณะเฉพาะ หนา 63) 

   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (แกไข/เปลี่ยนแปลง) 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

- ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

- แบบดับเบิ้ลแค็บ (ตั้งราตาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2562 หนาที่ 16 ลําดับที่ 8.2 รายการที่ 8.2.1 คุณลักษณะเฉพาะ หนา 73 – 74 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระสอบสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
1. เปนกระบะสําเร็จรูป 
2. หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีกรมสรรพสามิต) 

   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
    เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม  
   2562 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
   ธันวาคม 2562 หนาที่ 16 ลําดับที่ 8.2 รายการที่ 8..2.1  คุณลักษณะเฉพาะหนา 74
   ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
   สงัเขป ดังนี้ 

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระสอบสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
1. เปนกระบะสําเร็จรูป 
2. หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีกรมสรรพสามิต 

    งบประมาณ 854,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
   และที่ประชุมรับทราบ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองนาอยู แผนงานเคหะและชุมชน 
นายอริยะ ไชยแสง  13. อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 6 งบประมาณ 100,000 บาท 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   ไมมี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา หมูท่ี 6 งบประมาณ 100,000 บาท 

- หนังสือที่ประธานกลุมผูใชน้ําประปา หมูที่ 6 เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม  
/2563... 
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2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหซอมแซมระบบหมูบาน หมูที่ 6 ตําบลหนองแสง 

- มีการประชาคมหมูบาน บานไผ หมูที่ 6 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 เอกสาร
ประกอบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมประปาหมูบาน บานไผ ณ ศาลา
ประชาคมบานไผ หมูที่ 6 ตําบลหนองแสง 

   เหตุผลการเพิ่มเติม 
    เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการใชน้ําประปาอุปโภค – บริโภค 
   ไมเพียงพอ เพราะระบบประปาหมูบาน เกิดความชํารุด เกินศักยภาพกลุมผูใชน้ําประปาหมู 
   บานหมูที่ 6 ที่จะสามารถดําเนินการใหใชการไดตามสภาพปกติ (หนวยงานที่รับผิดชอบ :  
   สํานกัปลัดฯ) 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 
   โครงการอุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 6 งบประมาณ 100,000 บาท  
   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  14. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท หองประชุมสภาองคการบริการสวนตําบลหนองแสง 
   (หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดฯ) 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   ไมมี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000  บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
   28,000.- บาท  
   (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับ 
   ที่ 10.6 รายการท่ี 10.6.3 คุณลักษณะเฉพาะ หนา 84  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   ดังนี ้

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร) 

   เหตุผลการเพิ่มเติม 
    เกิดการชํารุดเสียหายอยางมาก ไมสามารถใชการไดตามสภาพปกติ เพ่ือจัด 

/ประชุม... 
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   ประชุมฯและกิจกรรมตางๆภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาดวยความละเอยีด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง หองประชุม
   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  
    - สวิตซ 1 ตัว  
    - ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
    - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
    งบประมาณ 28,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ขาดประชุม 
    1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  15. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท หองสํานักปลัดฯ (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานัก
   ปลัดฯ) 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   ไมมี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
   21,000 บาท 
   (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับ 
   ที่ 10.6 รายการท่ี 10.6.3 คณุลักษณะเฉพาะ หนา 84  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   ดังนี ้

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

 
/6.การจัดซื้อ... 
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6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร) 

   เหตุผลการเพิ่มเติม 
    เกิดการชํารุดเสียหาย ซึ่งไมคุมคากับการซอมแซมบํารุงรักษา ไมสามารถใชการได
   ตามสภาพปกติ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง หองสํานัก 
   ปลัดฯ โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

   งบประมาณ 21,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1  คน 
   และที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  16. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อทอดดูน้ําดับเพลิง พรอมอุปกรณ จํานวน 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 1 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   ไมมี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง เสนผานศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว ยาว 48  
   เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท 
   (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ 

/และครุภัณฑ... 
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   และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หนาที่ 20 (11  
   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง) 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
    เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 
   30,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุม
   รับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  17.ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เครื่องละ 4,890 บาท จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,230 บาท  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   ไมมี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   ครภุัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เครื่องละ 4,890  
   บาท จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,230 บาท 
   (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
   ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ 
   และครุภณัฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ) หนาที่ 16 (8. ครุภัณฑ 
   วิทยาศาสตรหรือการแพทย) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- วัดอุณหภูมิดวยระบบอินฟาเรด 
- สามารถวัดไขไดอยางรวดเร็ว เพียง 1 วินาทีเทานั้น 
- มีความแมนยํา 
- สามารถวัดอุณหภูมไิดถึง 42.5 องศาเซลเซียส 
- สามารถบันทึกการวัดไดมากครั้ง 
- จอแสดงผล LCD 
- ขนาดพอเหมาะ ไรสาย พกพาสะดวก 
- มีโหมดประหยัดพลังงาน 
- มีเสียงเวลาใชงาย 

   เหตุผลการเพิ่มเติม 
    เพ่ือแกไขปญหาการควบคุมโรคติดตอ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประขุม   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เครื่องละ 4,890  
   บาท จํานวน 7 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- วัดอุณหภูมิดวยระบบอินฟาเรด 
- สามารถวัดไขไดอยางรวดเร็ว เพียง 1 วินาทีเทานั้น 
- มีความแมนยํา 
- สามารถวัดอุณหภูมิไดถึง 42.5 องศาเซลเซยีส 
- สามารถบันทึกการวัดไดมากครั้ง 

/จอแสดงผล... 
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- จอแสดงผล LCD 
- ขนาดพอเหมาะ ไรสาย พกพาสะดวก 
- มีโหมดประหยัดพลังงาน 
- มีเสียงเวลาใชงาน 

   งบประมาณ 34,230 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
   และที่ประชุมรับทราบ 
   7.2 เรื่องพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจายตามขอบญัญตังิบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมท่ีทําใหลักษณะปริมาณ 
   คุณภาพเปลี่ยน งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (หมวดคา 
   ครุภัณฑ) สํานักปลัดฯ จํานวน 5 รายการ และกองกาวศึกษา จํานวน 1 รายการ 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญปลัดฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง   เรียนทานประธานสภาฯทีเ่คารพ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอเสนอเร่ืองพิจารณาอนุมตัโิอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจายรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) สาํนักปลัดฯ จาํนวน 5 รายการ เปน 
   จํานวน 373,230 บาท (-สามแสนเจด็หมื่นสามพนัสองรอยสามสิบบาทถวน กองการศึกษา จาํนวน 1 รายการ 
   เปนจาํนวน 112.,000.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-) โดยมหีลักการและเหตผุล 
   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 
   27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให 
   ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ 
   ของสภาทองถ่ิน” 
   เหตุผล 
    เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
   กลาง ซึ่งมีภารกิจและปริมาณงานเปนจํานวนมากรวมถึงไดมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทําให 
   ครุภณัฑบางประเภทไมเพียงพอตอการใชงานหรือปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม (หมวดคา 
   ครุภัณฑ) สํานักปลัดฯ จํานวน 5 รายการ เปนจํานวน 373,230 บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่น
   สามพันสองรอยสามสิบบาทถวน-) และ กองการศึกษา จํานวน 1 รายการ เปนจํานวน 
   112,000 บาท ประกอบกับงบประมาณบางรายการมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะ 
   โอน ดังนี ้
   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 5 รายการ ดังนี ้

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบตดิผนัง) จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 21,000 บาท หองสํานักปลัดฯ 

   โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน 
    (ฝายประจํา) ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
   929,858.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 21,000.- บาท และคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 908,858.- บาท 
   โอนเพ่ิม 

/แผนงาน... 
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   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ  
  ประเภทรายจายคาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบ 
  ติดผนัง) หองสํานักปลัดฯ งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณ 
  จํานวนเงนิ 21,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 21,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ) เครื่อง 
   ปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.- บาท หอง 
   สํานักปลัดฯ เปนจํานวน 21,000.-  บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ)   
   เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ 
   ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร                                                                    
เปนจํานวนเงิน 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) (ตั้งราคาตามบัญชีครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับที่ 10.6 รายการที่ 10.6.3 
คุณลักษณะเฉพาะ หนา 84 ) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 

นายอริยะ ไขยแสง  2. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบคุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน  
   (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน  
   84,000.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงนิ 28,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณ
   หลังโอนจํานวนเงนิ 56,000.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ 
   ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติด 

/ผนัง... 
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   ผนัง) งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 28,000.- 
   บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 28,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบญัญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ) เครื่อง 
   ปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
   28,000.- บาท หองสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนจํานวน 28,000.-   
   บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ)   
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง หองประชุมสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลหนองแสง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี ้

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร                             

   เปนจํานวนเงิน 28,000.- บาท(-สองหมื่นแปดพันบาทถวน-) (ตั้งราคาตามบัญชีครุภัณฑ
   สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับที่ 10.6 รายการที่ 10.6.3  
   คณุลักษณะเฉพาะ หนา 84 ) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน –  
   เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  3. ซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ชุด งบประมาณ        
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 260,000 บาท ประกอบดวย 

- กรอบรูปไฟเบอรกลาส ขนาด 220 x 330 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- พระบรมฉายาลักษณ ขนาด 118 x 238 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ตราสัญลักษณไฟเบอรกลาส ขนาด 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ครุฑไฟเบอรกลาส ขนาด 60 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ปายทรงพระเจริญไฟเบอรกลาส ขนาด 300 เซนติเมตร 
- พานพุมไฟเบอรกลาส เงิน – ทอง ขนาด 60 เซนติเมตร 
- เทวดาไฟเบอรกลาส ขนาด 90 x 150 เซนติเมตร จํานวน 1 คู 
- ฐานรองกรอบทําจากไฟเบอรกลาสสีทอง ขนาด สูง 120 เซนติเมตร ยาว 600 

เซนติเมตร ความลึก 70 เซนติเมตร 
/ปายชื่อ... 
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- ปายชื่อหนวยงาน “องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง”. 

   โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจายเงนิเดือน (ฝาย
ประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
670,640.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงนิ 243,600.- บาท และคงเหลือ
งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 427,040.- บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝาย
ประจํา) ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
908,858.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงนิ 16,400.- บาท และคงเหลือ
งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 892,458.- บาท 

   โอนเพ่ิม 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภท
   ครุภัณฑอ่ืน ซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 0.-  
    บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงนิ 243,600.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลัง 
   โอนจํานวนเงนิ 243,600.- บาท 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภท
   ครุภัณฑอ่ืน ซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ  
   243,600.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 16,400.- บาท และคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 260,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ หมวด
   รายจายคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น) ซุมเฉลิมพระเกียรติชนิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 
   ชุด งบประมาณ 260,000.- บาท ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ  หมวดรายจาย
   คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน)ซุมเฉลิมพระเกียรตชินิดไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ชุด  
   ประกอบดวย 

- กรอบรูปไฟเบอรกลาส ขนาด 220 x 330 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- พระบรมฉายาลักษณ ขนาด 118 x 238 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ตราสัญลักษณไฟเบอรกลาส ขนาด 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 
- ครุฑไฟเบอรกลาส ขนาด 60 เซนติเมตร จํานวน2 ชุด 
- ปายทรงพระเจริญไฟเบอรกลาส ขนาด 300 เซนติเมตร 
- พานพุมไฟเบอรกลาส เงิน – ทอง ขนาด 60 เซนติเมตร 
- เทวดาไฟเบอรกลาส ขนาด 90 x 150 เซนติเมตร จํานวน 1 คู 
- ฐานรองกรอบทําจากไฟเบอรกลาสสีทอง ขนาด สูง 120 เซนติเมตร ยาว 600 

เซนติเมตร ความลึก 70 เซนติเมตร 
- ปายชื่อหนวยงาน “องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง”. 

   เปนจํานวนเงิน 260,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 
   10 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุม
   รับทราบ 

/นายอริยะ ไชยแสง... 
 



-20- 
นายอริยะ ไชยแสง  4. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซ้ือทอดูดน้ําดับเพลิง พรอมอุปกรณจํานวน 1  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ชุด งบประมาณ 30,000 บาท 
   โอนลด 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
   ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
   เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผู 
   พิการ ผูดอยโอกาส/คนไรที่พ่ึง งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 82,000.- บาท โอนลด 
   งบประมาณจํานวนเงิน 30,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงนิ 
   52,000.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
   ประเภทรายจายครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง เสนผานศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว 
   ยาว 48 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 0.- บาท  
   และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงนิ 30,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ)  
   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เสน งบประมาณ 30,000.- 
   บาท เปนจํานวน 30,000.-  บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) ครุภัณฑเครื่อง
   ดับเพลิง จัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 30,000.- 
   บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสยีง 
   งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
นายอริยะ ไชยแสง  5. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องละ  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 4,890 บาท จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,230.- บาท 
   โอนลด 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน  
   หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
   หมวดอ่ืนๆ โครงการสงเสริมปองกันควบคุมโรคติดตอ ประจําป พ.ศ. 2563 งบประมาร
   กอนโอนจํานวนเงิน 200,000.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 34,230.- บาท  
   และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงนิ 165,770.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
   รายจายครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย งบประมาณกอน 
   โอนจํานวนเงนิ 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 34,230.- บาท และคงเหลืองบ 
   ประมาณหลังโอนจํานวนเงนิ 34,230.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ)  
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เครื่องละ 4,890  
   บาท จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,230.- บาท เปนจํานวน 34,230.-  บาท (-สาม
   หมื่นสี่พันสองรอยสามสิบบาทถวน-) ครับ 
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มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) ครุภัณฑ 
   วิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เครื่องละ 4,890  
   บาท จํานวน 7 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- วัดอุณหภูมิดวยระบบอินฟาเรด 
- สามารถวัดไขไดอยางรวดเร็ว เพียง 1 วินาทีเทานั้น 
- มีความแมนยํา 
- สามารถวัดอุณหภูมิไดถึง 42.5 องศาเซลเซยีส 
- สามารถบันทึกการวัดไดมากครั้ง 
- จอแสดงผล LCD 
- ขนาดพอเหมาะ ไรสาย พกพาสะดวก 
- มีโหมดประหยัดพลังงาน 
- มีเสียงเวลาใชงาน 

   เปนจํานวนเงิน 34,230.- บาท (-สามหมื่นสี่พันสองรอยสามสิบบาทถวน-) ดวยคะแนน 
   เสียงจํานวน 10 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน
   และที่ประชุมรับทราบ 
   งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
   (หมวดคาครุภัณฑ) กองการศึกษา จํานวน 1 รายการ 
นายอริยะ ไชยแสง  1. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) เครื่องละ    
ปลัดฯ/เลชานุการสภาฯ 28,000.- บาท จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 112,000 บาท เพื่อติดตั้งใหแกศูนย
   พัฒนาเด็กเล็กประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   โอนลด 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจาย
   เงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
   547,200.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 112,000.- บาท และคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 435,200.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจายคา
   ครุภัณฑ ประเภทครภุัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000.- บีทียู (ชนิดแบบ
   ติดผนัง) งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  
   112,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 112,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดคาครุภัณฑ)  
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000.- บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) เครื่องละ 28,000 บาท  
   จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 112,000.- บาท เปนจํานวน 112,000.-  บาท (-หนึ่ง 
   แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ  
   เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ชนิดแบบติดผนัง) เครื่องละ 28,000 บาท  
   จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู
/2.ราคา... 
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2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย 

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

- สวิตซ 1 ตัว  
- ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
- สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร                             

   เปนจํานวนเงิน 112,000.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-) (ตั้งราคาตาม 
   บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนาที่ 25 ลําดับที่ 10.6  
   รายการท่ี 10.6.3 คุณลักษณะเฉพาะ หนา 84 ) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 10 เสียง ไม
   เห็นชอบ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   7.3 การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ครั้ง
   ท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 9 โครงการ 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนทานผูบริหารฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน         
นายกฯ   ครับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1878 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
   2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
   การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
   ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น 
    ขอมูลเงนิสะสม/สํารองจายที่จําเปน ณ วันที ่1 ตุลาคม 2562 

- เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน จํานวน 9,204,263.65 บาท 
- สํารองจายเงนิสะสมที่อนุมัติแลว แตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ และ

ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 210,000 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน จํานวน 8,994,263.65 บาท 

- สํารองงบบุคลากรไมนอยกวา 3 เดือนและคาใชจายในการบริหารงาน จํานวน 
3,300,000 บาท    
 เงินสะสมคงเหลือ จํานวน 5,694,263.65 บาท 

- สํารองกรณีสาธารณภัย 10% จํานวน  2,628,700 บาท  
 คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชจายได จํานวน 3,065,563.65 บาท 

    ขอเสนอโครงการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
   ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 9 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการขยายไหลทาง คสล. สองขางทาง หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 680.00 เมตร ตารางเมตร
สายทางจากบานนายจักร ีบุญผาย ถึงทางรถไฟ งบประมาณ 332,800.- บาท ตาม 
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แบบแปลน อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางคุมบานชาง 
ซอย 1 และ ซอย 2 งบประมาณ 465,200.- บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาง
เสมอ พอดี ถึงที่ดินนายมนัส เชิงชัยภูมิ งบประมาณ 317,500.- บาท ตามแบบแปลน 
อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาย
คําพอง สิทธิปลื้ม ไปหมูที่ 6 บานไผ งบประมาณ 465,200.- บาท ตามแบบแปลน 
อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาย
สมพงษ ขยันคิด ถึงที่ดินนายตวน มาสแสง งบประมาณ 465,200.- บาท ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

6. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาง
ละออง มานพ ไปหมูที่ 4  งบประมาณ 422,900.- บาท ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

7. โครงการขุดลอกสระน้ําดิบระบบประปา บานสวน หมูที่ 1 
สภาพเดิม ปากบอกวาง 30.00 เมตร กนบอกวาง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร ปริมาตร 5,400.00 ลูกบาศกเมตร โดยทําการขุดลอก 

        สภาพใหม ปากบอกวาง 30.00 เมตร กนบอกวาง 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.50 
        เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาตร 9,112.50 ลูกบาศกเมตร คิดเพียงรอยละ  
        80 (ปริมาณดินขุดลอก 3,712.50 ลูกบาศกเมตร) งบประมาณ 109,000 บาท  
        ตามแบบแปลน อบต. หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

8. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟ
ทาง) หมูที่ 1 งบประมาณ 95,000 บาท  

9. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟ
ทาง) หมูที่ 2 – หมูที่ 6 งบประมาณ 390,000 บาท   
 การจายขาด 9 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 3,062,800 บาทครับ 

นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯเพ่ือ
ประธานสภาฯ  อนุมัติการจายเงินสะสมนําไปดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯเปนรายโครงการครับ 

1. โครงการขยายไลทาง คสล. สองขางทาง หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 680.00 ตารางเมตร สาย
ทางจากบานนายจักรี บุญผาย ถึงทางรถไฟ งบประมาณ 332,800 บาท ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 332,800 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
/หนา 0.15 เมตร... 
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หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางคุมบานชาง 
ซอย 1 และซอย 2 งบประมาณ 465,200 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 465,200 บาท มีมติเปน 
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาง
เสมอ พอดี ถึงนายมนัส เชิงชัยภูม ิงบประมาณ 317,500 บาท ตามแบบแปลน อบต.
หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 317,500 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาย
คําพอง สิทธิปลื้ม ไปหมูที่ 6 บานไผงบประมาณ 465,200 บาท ตามแบบแปลน 
อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 465,200 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาย
สมพงษ ขยันคิด ถึงที่ดินนายตวน มาสแสง งบประมาณ 465,200 บาท ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 465,200 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

6. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร สายทางจากที่ดินนาง
ละออง มานพ ไปหมูที่ 4 งบประมาณ 422,900 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 422,900 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

7. โครงการขดุลอกสระน้ําดิบระบบประปา บานสวน หมูที่ 1 
   สภาพเดิม ปากบอกวาง 30.00 เมตร กนบอกวาง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร  
   ยาว 45.00 เมตร ปริมาตร 5,400.00 ลูกบาศกเมตร โดยทําการขุดลอก 
   สภาพใหม ปากบอกวาง 30.00 เมตร กนบอกวาง 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.50 เมตร 
   ยาว 45.00 เมตร ปริมาตร 9,112.50 ลูกบาศกเมตร คิดเพียงรอยละ 80 (ปริมาณดิน
   ขุดลอก 3,712.50 ลูกบาศกเมตร) งบประมาณ 109,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.
   หนองแสง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิโครงการฯดังกลาว งบประมาณจํานวน 109,000 บาท มีมติเปน
   เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาดประชุม 1 คน 

8. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟ
ทาง) หมูที่ 1 งบประมาณ 95,000 บาท 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม งบประมาณ 
   จํานวน 95,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและขาด
   ประชุม 1 คน 
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9. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟ

ทาง) หมูที่ 2 – หมูที่ 6 งบประมาณ 390,000 บาท 
มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมตัิอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม งบประมาณ 
   จํานวน 390,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและ
   ขาดประชุม 1 คน 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 

8.1 การติดตั้งไฟไหลทางหมูที่ 4 
นายสมนึก สิทธิปลื้ม  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานนายกฯและ 
สมาชิกสภาฯหมูที่ 4 ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมเสนอโครงการติดตั้งไฟไหลทางจากหมูที่ 4 ไปถึง 
   องคการบริหารสวนตําบลประจันตคามเปนเวลา 2 – 3 ปแลว แตการประชุมสภาองคการ
   บริหารสวนตําบลหนองแสงไมนําโครงการดังกลาวเขาประชุมเพื่อพิจารณาการจายขาด  
   เนื่องจากไมเห็นถึงความสําคัญของไฟไหลทางเสนทางนี้หรือเปลาครับ  
นายอริยะ ไชยแสง  ผมจะนําโครงการติดตั้งไฟไหลทางสายจากหมูที่ 4 ถึงองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ประจันตคามเขาพิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมแผนเปนวาระการประชุมสภา 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงสมัยสามัญท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 ระหวางวันที่ 1- 
   15 พฤษภาคม 2563 ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   8.2 การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (covid-19) 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ผูบริหารฯและผูเขารวมประชุม
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ทุกทานครับ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดจัดทําหนากากอนามัยใหแก 
   ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองแสงจํานวน 4,570 ชิ้น โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
         หมูบานทั้ง 6 หมูไปแจกใหประชาชนแลว รวมทั้งวันนี้มีการแจกหนากากอนามัยให 
   ผูเขารวมประชุมทุกทาน คนละ 1 ชิ้นครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  ผมไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานสาธารณสุขสงหนังสือขอความ
นายกฯ   อนุเคราะหขอเจลลางมือแอลกอฮอลจากองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน  
   2,200 ขวด เพ่ือแจกใหแกประชาชนในพ้ืนที่ครับ และทางองคการบริหารสวนจังหวัด 
   ปราจีนบุรีจะสงมอบใหวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ วัดใหมกวางทอง อ.ประจันตคามครับ 
    นอกจากนั้นจะทําการฉีดพนยาฆาเชื้อตามพ้ืนที่ในตําบลหนองแสง เพื่อทําความทํา
   ความสะอาดและฆาเชื้อเปองกันการระบาดไวรัสของโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
   ตอไปครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีผม  ขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มีความสุข ความเจริญรุงเรือง 
   ร่ํารวยทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม ปดประชุมเวลา  15.00  น. 

       (ลงชื่อ)......อริยะ ไชยแสง ...ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 

ตําแหนง ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

    (ลงชื่อ)......นพดล อําภาพิรมย......ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนพดล  อําภาพริมย)   
                                                          ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

1.ลงชื่อ.....ลํายอง เสาะดน.....ประธาน 
(นายลํายอง เสาะดน) 

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

2.ลงชื่อ.....สมนึก สทิธิปลื้ม......กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 

ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 4 
 

3.ลงชื่อ....บุญสิน แยมชม.......กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 

ตําแหนง สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

 
 

 
 

ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จริง 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 


