
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันจันทรที่  29  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕64  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 
นายบุญสิน  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 
ลํายอง เสาะดน 
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 

    
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
วาที่รอยตรีนพสิทธิ์ กังวาลตันติ
วงศ นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์ 
นายณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
น.ส.ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาสํานักปลัดฯ 
นายชางโยธา 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกรปฏิบัติการ 
 

อวยพร รุประมาณ. 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
นพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ 
สมปอง แปลงสาร 
ราวัณ คงสมฤทธิ์ 
ณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
ธัญลักษณ บุษบงค 
สุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
ณิขานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เรียนนายกฯ รอง

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

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 
 ประชุมเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕64 วามีตรงไหนที่จะ

แกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
   ระเบียบ วาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25  
   กุมภาพันธ 2564 มีมติรับรอง 11 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   7.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ 
   คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 และ ขอ 29 ขององคการ 
   บริหารสวนตําบลหนองแสง ตามโครงการดังนี้ (โครงการตามขอบญัญตัิงบประมาณ 
   รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1  
   ประจําปงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564) 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก  
นายกฯ   ทานครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
   ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภณัฑ 
   ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 
   และ ขอ 29 

จากการที่สมาชิกสภาฯลงมติเปลี่ยนแปลงโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 4 โครงการ ดังนี.้ 
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   1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนนคสล.เดิมกม.ท่ี 0- 
   139ม.-กม.ท่ี0+146 ม. เขตวัดประดิษฐาราม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 146.00 
   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 584.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 
   305,000.  บาท 

 ขอความเดิม 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
   ไปวัดประดิษฐาราม ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
   0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน 
   ของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 459,000.–บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 
   ทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 หนา 5 ลําดับที่ 5)  
   ขอความใหม 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนนคสล.เดิมกม. ที่ 0-  
   139ม.-กม.ท่ี0+146 ม. เขตวัดประดิษฐาราม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 146.00  
   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 584.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 305,000. -บาท  
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัด 
   ประดิษฐารามไปวัดประดิษฐาราม ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา
   เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
   ของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 459,000.–บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนนคสล.เดิมกม. ที่ 
   0-139ม.-กม.ที่0+146 ม เขตวัดประดิษฐาราม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 146.00 
   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 584.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 305,000. –บาท 
   เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุมรับทราบ 
   2.โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน 
   นายวิลัย มะลิลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 
   หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณจํานวน 52,000.-บาท 

 ขอความเดิม 
 โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง หมูที่ 4 จากที่ดินนายมานัส คงพิกุล ถึงท่ีดินนายวิลัย  

   มะลิลา ขนาดกวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือม ี
   พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)   
   งบประมาณจํานวน 129,800.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561- 
   2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 ลําดับที่ 12 หนา 12)  
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 ขอความใหม 
 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย  

   มะลิลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
   นอยกวา 1,200 .00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
   จํานวน 52,000.-บาท  
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง หมูที่ 4 จากที่ดินนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน
   นายวิลัย มะลิลา ขนาดกวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมี
   พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ
   จํานวน 129,800.-บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน
   นายวิลัย มะลิลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือ
   มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
   งบประมาณจํานวน 52,000.-บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุม
   รับทราบ 
   3. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายศาลา  
   กลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
   0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
   จํานวน 495,800.- บาท 

 ขอความเดิม 
 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายทางศาลากลางบาน 

   ไปทางรถไฟ ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  
   เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,850 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
   แสง) งบประมาณจํานวน 432,300.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561-
   2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  หนา 6 ลําดับที่ 6)       

 ขอความใหม 
 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายศาลากลางบานไป 

   ทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ 
   มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
   (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 495,800.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
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มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายทางศาลา
   กลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,850 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
   แสง) งบประมาณจํานวน 432,300.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561 - 
   2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  หนา 6 ลําดับที่ 6)  เปน 

 ขอความใหม โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายศาลา 
   กลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 
   ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 495,800.- บาท เห็นชอบ 
   11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุมรับทราบ 
   4.โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา
   เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร พรอม 
   ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
   จํานวน 468,600.-บาท 

 ขอความเดิม 
 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
 บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 

   เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,840 ตารางเมตร (ตามแบบ 
   แปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 446,500.-บาท (ปรากฏใน  
   แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563   หนา 3  
   ลําดับที่ 3)       
   ขอความใหม 
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
   0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน  
   468,600.-บาท  
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 

 ขอความเดิม โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนาย 
   จักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 
   เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,840 ตารางเมตร (ตามแบบ 
   แปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 446,500.-บาท เปน 
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   ขอความใหมโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนาย 
   จักรี บุญผาย ถึงท่ีดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา
   เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน  
   468,600.-บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุมรับทราบ 
   7.2 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายประจําป    
   งบประมาณ 2564 
นายอวยพร รุประมาณ  เนื่องจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจาย 
นายกฯ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ  
   เปลี่ยน งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกคาองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
   แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางท่ีทําในลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลง โอนงบตั้งรายจายใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
   และ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 
   และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 
   ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงขอการโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10 รายการ ดังนี ้  
    ผมขอเสนอเรื่องพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
   รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) 
   จํานวน 10 รายการ เปนจํานวน 1,485,700 บาท (-หนึ่งลานสีแ่สนแปดหมื่นหาพันเจ็ด
   รอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล 
   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง  
   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 
   27 “การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให  
   ลักษณะปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัต ิ
   ของสภาทองถิ่น” และ ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายใน  
   หมวดคาครุภณัฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ  
   เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

   เหตุผล 
    เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
   กลาง ซึ่งมีภารกิจและปริมาณงานเปนจํานวนมากรวมถึงไดมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทําให 
   ครุภณัฑบางประเภทไมเพียงพอตอการใชงานหรือปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคา 
   ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10 รายการ เปนจํานวน 1,485,700 บาท (-หนึ่ง
   ลานสีแ่สนแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน-) ประกอบกับงบประมาณบางรายการมี 
   งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน ดังนี้ 
   1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนนคสล.เดิม กม.ท่ี 0+139 
   ม.-กม. ที่ 0+146ม. เขตวัดประดิษฐาราม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 146.00  
   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 584.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 
   305,000. – บาท 
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   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัดประดิษฐารามไปวัด
   ประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 459,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 
   จํานวนเงิน  305,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 154,000.-
   บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค  
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากถนนคสล.เดิม กม.ที่ 0+139 ม. 
   กม. ที่ 0+146ม. เขตวัดประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิม
   งบประมาณจํานวนเงิน  305,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน  
   305,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากถนนคสล.เดิม กม.ที่ 
   0+139 ม.กม. ที่ 0+146ม. เขตวัดประดิษฐาราม งบประมาณจํานวน 305,000.- บาท 
   เปนจํานวนเงิน 305,000.- บาท (-สามแสนหาพันบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) โครงการ 
   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากถนนคสล.เดิม กม.ท่ี 0+139 ม.กม. ที่  
   0+146ม. เขตวัดประดิษฐาราม เปนจํานวนเงิน 305,000.- บาท (-สามแสนหาพันบาท
   ถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ    
   2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนอง 
   แสง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว 
   จราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม 
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 313,000. –บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขาง รพ.สต.หนองแสง งบประมาณกอนโอน
   จํานวนเงิน 313,000.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  313,000.-บาท และ 
   คงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0.-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค  
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนองแสง  
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  313,000.-บาท 
   และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 313,000.-บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนอง
   แสง งบประมาณจํานวน 313,000. -บาท เปนจํานวนเงิน 313,000.- บาท (-สามแสน
   หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) โครงการ 
   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนองแสง บาท เปนจํานวน
   เงิน 313,000.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 
   เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ  
   3. งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000.-บาท 

   โอนลด 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการซอมเครื่องขยายเสียงหมูบาน หมูที่ 3 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 30,000.-
   บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  30,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอน 
   จํานวนเงิน 0.-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอน  
   เพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  30,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 
   30,000.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000. -บาท เปน
   จํานวนเงิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 เปนจํานวนเงิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) ดวย
   คะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ 
   ประชุมรับทราบ    
   4. งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,000.-บาท 

   โอนลด 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการซอมแซมหอกระจายเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ  
   30,000.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 30,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณ
   หลังโอนจํานวนเงนิ 0.-บาท 
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   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอน  
   เพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  30,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 
   30,000.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,000.- บาท เปน
   จํานวนเงิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 เปนจํานวนเงิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-)   
   ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ    
   5.งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,000.-บาท 

   โอนลด 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูที่ 6 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน  
   160,000.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  160,000.-บาท และคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0.-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิม 
   งบประมาณจํานวนเงิน  160,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน  
   160,00.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,000. -บาท เปน
   จํานวนเงิน 160,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) งาน 
   ซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 เปนจํานวนเงิน 160,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
   ถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ 
   6. โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมูท่ี 6 ไปหมูที่ 4 ขนาดกวาง  
   5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,750  
   ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)งบประมาณจํานวน 75,800.- 
   บาท    
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   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังสายทางหมูที่ 6 ไปหมูที่ 4งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
   151,100.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน  75,800.-บาท และคงเหลืองบประมาณ
   หลังโอนจํานวนเงนิ 75,300-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
   ปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมูที่ 4 งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 
   0.-บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงนิ  75,800.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอน
   จํานวนเงิน 75,800.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมตทิี่ประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง) โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมูท่ี 4 งบประมาณ
   จํานวน 75,800. -บาท เปนจํานวนเงิน 75,800.-บาท (-เจ็ดหมื่นหาพันแปดรอยบาท 
   ถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) โครงการ 
   ปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมูท่ี 4 เปนจํานวนเงิน 75,800.-บาท 
    (-เจ็ดหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบ 
   จํานวน – เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

 7.โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน 
   นายวิลัย มะลลิา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
   งบประมาณจํานวน 52,000.-บาท  
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาทีด่ินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังหมูที่ 4 จากที่ดินนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย มะลิลา 
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 129,800.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน   
   52,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 77,800-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
   ปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย มะลิลา  
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  52,000.-บาท 
   และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 52,000.-บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมตทิี่ประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนาย
   วิลัย มะลิลา งบประมาณจํานวน 52,000. -บาท เปนจํานวนเงิน 52,000.-บาท (-หา 
   หมื่นสองพันบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางโครงการ 
   ปรับปรุงผิวถนนลูกรังหมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนาย วิลัย มะลิลา เปน 
   จํานวนเงิน 52,000.-บาท (-หาหมื่นสองพันบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง 
   ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   8.โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายศาลา  
   กลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
   0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบ 
   แปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 495,800.- บาท 
   โอนลด 

   1.งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 สายทางศาลากลางบานไป
   ทางรถไฟ งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 432,300.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 
   432,300.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0-บาท 

   2.งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัดประดิษฐารามไปวัด
   ประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 152,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 63,500.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 88,500-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
   กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ  
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน  495,800.-บาท 
   และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 495,800.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 สายศาลา 
   กลางบานไปทางรถไฟ งบประมาณจํานวน 495,800. -บาท เปนจํานวนเงิน 495,800.-
   บาท (-สี่แสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ 
   กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ เปน
   จํานวนเงิน 495,800.- บาท (-สี่แสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน-)   ดวยคะแนน 
   เสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
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   9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย  
   มานะเฝา ถึงบานใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15  
   เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย (ตาม 
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 461,000. –บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิง่สาธารณูปโภค   
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัดประดิษฐารามไปวัด
   ประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 154,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 2,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 152,000-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 459,00.-บาท โอนเพิ่มงบประมาณจํานวนเงิน 2,000.-
   บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 461,000.-บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง สาธารณปูโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากบาน 
   นางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม งบประมาณจํานวน 461,000. -บาท เปน 
   จํานวนเงิน 461,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ 
   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม 
   เปนจํานวนเงิน 461,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-)ดวยคะแนนเสียง 
   จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   10.โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
   เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร (ตาม 
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 468,600.-บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวัดประดิษฐารามไปวัด
   ประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 88,500.-บาท โอนลดงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 22,100.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 66,400-บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
   กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากที่ดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดิน 
   นางสมควร ชาดา  งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 446,500.-บาท โอนเพ่ิมงบประมาณ
   จํานวนเงิน 22,100.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 468,600.-บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากที่ดินนาย 
   จักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา งบประมาณจํานวน 468,600. -บาท เปนจํานวน
   เงิน 468,600.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน-) ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณ (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ 
   กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากท่ีดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดิน
   นางสมควร ชาดา เปนจํานวนเงิน 468,600.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันหกรอยบาท
   ถวน-)  ดวยคะแนนเสยีงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง และที่ประชุม 
   รับทราบ 
   7.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณตามขอบญัญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําป พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจายรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งบ 
   เงินอุดหนุน หมวดรายจายเงินอุดหนุน ประเภทรายจายเงินอดุหนุนสวนราชการ  
   จํานวน 3 โครงการ 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญปลัดฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานนายกฯ และ 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับผมขอเสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดรายจายเงินอุดหนุน ประเภทรายจายเงิน 
   อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3 โครงการ เปนจํานวน 400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถวน-) 
   โดยมีหลักการและเหตุผล 
   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 ซึ่งมีภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
   ดําเนินการใหแลวเสร็จ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอ 
   อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวด 
   รายจายเงนิอุดหนุน ประเภทรายจายเงนิอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3 โครงการ เปน 
   จํานวน 400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถวน-)ประกอบกับงบประมาณบางรายการมี 
   งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน ดังนี้ 
   1. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง 
   สวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม   
   งบประมาณ 100,000 บาท 
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   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการขยายไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัด 
   ประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 100,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 100,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0-บาท 
   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงการพ้ืนฐาน งบเงิน 
   อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค 
   อําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร  
   พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิม 
   งบประมาณจํานวนเงิน 100,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน  
   100,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบญัญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดเงินอุดหนุน)  
   อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 
   จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม งบประมาณ 100,000.- บาท 
   เปนจํานวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ(หมวดเงินอุดหนุน) อุดหนุนไฟฟาสวน
   ภูมิภาค อําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 จากบานนาง 
   สมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เปนจํานวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสน 
   บาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   2. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง 
   สวาง หมูท่ี 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู) งบประมาณ 200,000 บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมูที่ 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู) งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน  
   200,000.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 200,000.-บาท และคงเหลือ 
   งบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0-บาท 
   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงการพ้ืนฐาน งบเงิน 
   อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค 
   อําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู)  
   งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 200,000.-  
   บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 200,000.- บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดเงินอุดหนุน)  
   อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 6 
   ทั้งหมูบาน (โคมคู)  เปนจํานวน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ(หมวดเงินอุดหนุน) อุดหนุนไฟฟาสวน
   ภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู) 
   เปนจํานวน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไม
   เห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   3. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง 
   สวาง หมูท่ี 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ งบประมาณ 
   100,000 บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค   
   โครงการไฟฟารายทาง หมูที่ 5 จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานนางกินดา  

   แกวกุลวงค งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 100,000.-บาท โอนลดงบประมาณจํานวน
   เงิน 100,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0-บาท 
   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงการพ้ืนฐาน งบเงิน 
   อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค 
   อําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด 
   ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพ่ิม 
   งบประมาณจํานวนเงิน 100,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน  
   100,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวดเงินอุดหนุน)  
   อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 5  
   จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ เปนจํานวน 100,000.- บาท  
   (-หนึ่งแสนบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ(หมวดเงินอุดหนุน) อุดหนุนไฟฟาสวน
   ภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 5 จากบานนางทองริ้ว 
   เวหาด ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ เปนจํานวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
   ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   7.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนพฒันาทองถิ่น  5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)   
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
นายอริยะ ไชยแสง  ขอเชิญคุณธัญลักษณ บุษบงค ตําแหนง นักวิเคราะหฯ  
เลขาสภาฯ 
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นางสาวธัญลักษณ  สําหรับในสวนของรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
นักวิเคราะหฯ  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 จํานวน 19 รายการ   
      อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.  
              2561 ขอ 22 หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง 
                    แผนพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดครุภัณฑที่ไดดาํเนินการเพ่ิมเติมแผน จํานวน 19 
     รายการครั้งนี้ มีดังนี้ 
   กองการศึกษา จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย 
   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
   1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)  
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม)  
   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
   มีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
   กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
   (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
   -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด  
   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย  
   -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
   -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
   -มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  
   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   -สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 11 หนาที่ 5-
   6) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   -เพ่ือการจัดซื้อจัดจางอุปกรณและครุภัณฑคอมพิวเตอรของกองการศึกษา 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา  16,000 บาท 
   มีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
   กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
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   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
   (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
   -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด  
   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย  
   -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
   -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
   -มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  
   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   -สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 11 หนาที่ 5-
   6) 
   งบประมาณ 16,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุม 
   รับทราบ 

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด  ราคา  10,000 บาท 
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)   
 -ไมมี- 

   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด  ราคา  10,000 บาท 

    (ตั้งราคาตามทองตลาด) 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือเปนแหลงศึกษาการเรียนรูดานโซเชียลมีเดียแกเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาศูนย
   พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
   ประดิษฐารามใหเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือขายไรสาย 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,000 บาท  
   เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

   3. โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหาร
   สวนตําบลหนองแสง ราคา 15,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)    
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
   โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองแสง มีคณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม. (กวางXยาวXสูง) 
-  โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

จํานวน 3 ตัว ราคา 15,000 บาท  (ราคาตัวละ 5,000 บาท) 
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   (ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ) 

 เหตุผลการ(เพิม่เติม) 
 - โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็กเล็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไมเพียงพอ 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองแสง มีคณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม. (กวางXยาวXสูง) 
-  โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

   จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 15,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 

 4. โตะ สําหรับรับประทานอาหารเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัด 
   ประดิษฐาราม จํานวน 2 ตัว ราคา 10,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)   
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
   โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัด  
   ประดิษฐาราม มีคณุลักษณะ ดังนี ้

- ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม. (กวางXยาวXสูง) 
-  โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

จํานวน 2 ตัว ราคา 10,000 บาท  (ราคาตัวละ 5,000 บาท) 
   (ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ  
   เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - โตะ สําหรับรับประทานอาหารเด็กเล็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
   โรงเรียนวัดประดิษฐารามไมเพียงพอ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติทีป่ระชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   โตะสําหรับรับประทานอาหารเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัด  
   ประดิษฐาราม มีคณุลักษณะ ดังนี ้

- ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม. (กวางXยาวXสูง) 
-  โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

    จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   5) มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
   จํานวน 6 ตัว ราคา 15,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
   -ไมมี- 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มี 
   คณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม. (กวางXยาวXสูง)  
- โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

   จํานวน 6 ตัว ราคา 15,000 บาท (ราคาตัวละ 2,500 บาท) 
   (ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือจัดซื้อมานั่งยาวใหแกศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนที่ไมเพียงพอ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มี 
   คณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม. (กวางXยาวXสูง)  
- โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

   จํานวน 6 ตัว งบประมาณ 15,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   6) มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐาราม จํานวน 4 ตัว 
   งบประมาณ 10,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)   
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
   มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐาราม    
   คณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม. (กวางXยาวXสูง)  
- โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

   จํานวน 4 ตัว ราคา 10,000 บาท (ราคาตัวละ 2,500 บาท) 
   (ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ) 
    เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   -เพ่ือจัดซื้อมานั่งยาวใหแกศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนที่ไมเพียงพอ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   มานั่งยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐาราม    
   คณุลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม. (กวางXยาวXสูง)  
- โครงเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.  

    จํานวน 4 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 

 7) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู ราคา 13,920 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
   - ไมมี- 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
   ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู ราคา 13,920 บาท (ราคาตัว 4,640 บาท) 
   มีคณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
   - บานเลื่อนกระจก 2 บาน 
   - มีมือจับแบบฝงพรอมกุญแจล็อค 
   - มีแผนชั้นวาง 2 แผน ปรับระดับไดตามตองการ 
   - ตูทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร  
   - มีขนาดตูไมนอยกวา 118x40x87 เซนติเมตร (กวางxลึกxสูง) 
   - สีเทา 
   - สินคารับประกันอยางนอย 1 ป 
   (ตั้งราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ) 
   เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือจัดเก็บเอกสารสําคัญในทางราชการ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 
   ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
   - บานเลื่อนกระจก 2 บาน 
   - มีมือจับแบบฝงพรอมกุญแจล็อค 
   - มีแผนชั้นวาง 2 แผน ปรับระดับไดตามตองการ 
   - ตูทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร  
   - มีขนาดตูไมนอยกวา 118x40x87 เซนติเมตร (กวางxลึกxสูง) 
   - สีเทา 
   - สินคารับประกันอยางนอย 1 ป 
   จํานวน 3 ตู งบประมาณ 13,920 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   กองชาง จํานวน 10 รายการ ประกอบดวย 
   ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

 1. เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 
   2 เครื่อง ราคา 34, 000 บาท  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 

 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2  
   เครื่อง ราคา 34, 000 บาท (เครื่องละ 17,000 บาท) 

 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

   นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนอย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  

   (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
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 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย  
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือ

   ดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
 - มีแปนพิมพและเมาส  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

   ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 6 หนาที่ 3 ) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
 - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม

   นอยกวา 19 นิ้ว) ของกองชาง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 

  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา  
  17,000.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
   นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนอย 

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
   (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย  
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือ

   ดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
 - มีแปนพิมพและเมาส  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

   จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
   และที่ประชุมรับทราบ 

 2. เครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
 -ไมม-ี  
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 
 เครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 

   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
   กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
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 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
  (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดงันี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

   หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

   แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 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 จํานวนไมนอยกวา 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 

   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 10 หนาที่ 5) 
   เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 

 -เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล ของกอง
  ชาง 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 
   เครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล มคีุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
   กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
  (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

   หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

   แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
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   - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 
   หนวย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 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 

   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
   และที่ประชุมรับทราบ 

 3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดย
   มีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
   ไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และม ี
   หนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
   ไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และม ี
   เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 
   12 นิ้ว 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 12 หนาที่ 6) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพื่อการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล ของกองชาง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
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มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถ่ีถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดย
   มีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
   ไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และม ี
   หนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
   ไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และม ี
   เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

   Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 
   12 นิ้ว 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
   และที่ประชุมรับทราบ 

 4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
  6,300 บาท 

 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)   
 -ไมม-ี  

   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 
    เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,300 
บาท 

 คณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) 

   หรือ14.2 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 

   10.4 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

   ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 43  
   หนาที่ 16 ) 
   เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
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   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
   ขนาด A3 ของกองชาง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 
   เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 มคีุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
   - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) 

   หรือ14.2 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 

   10.4 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ
   ที่ประชุมรับทราบ 

 5. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา / นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา 5,200บาท  
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน)  
 -ไมม-ี  
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 
 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา 5,200บาท  

   (เครื่องละ2,600 บาท)  
 คณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอหนาที่ (ppm) 
 - มีความหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 44  
   หนาที่ 16 ) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ของกอง
   ชาง 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 

  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอหนาที่ (ppm) 



 - มคีวามหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
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 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,200 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ
   ที่ประชุมรับทราบ 

 6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA (600 Watts) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมม-ี  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 

 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 63  
   หนาที่ 21 ) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1KVA (600 Watts) ของกองชาง
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือ 

ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 

  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ
   ที่ประชุมรับทราบ 

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

 7. โตะทํางานเหล็ก (เจาหนาที่) จํานวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท 
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 

   -ไมมี  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 

 โตะทํางานเหล็ก (เจาหนาท่ี) จํานวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - เปนโตะทํางานที่ทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พอส ี
 - ขนาดไมนอยกวา 120x65x75 ซม.(กวาง x ลึก x สูง) 
 - มีกระจกปูหนาโตะ 
 - มี 4 ลิ้นชักเปนลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อค เปนลิ้นชักขาง 3 ลิ้นชัก เรียงกัน ม ี

   กุญแจล็อค ที่ลิ้นชักกลาง 
   (ตั้งราคาตามทองตลาด เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)                                                                                                    

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑโตะทํางานเหล็ก (เจาหนาท่ี) ของกองชาง 
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นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 

  โตะทํางานเหล็ก (เจาหนาที่) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - เปนโตะทํางานที่ทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พอส ี
 - ขนาดไมนอยกวา 120x65x75 ซม.(กวาง x ลึก x สูง) 
 - มีกระจกปูหนาโตะ 
 - มี 4 ลิ้นชักเปนลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อค เปนลิ้นชักขาง 3 ลิ้นชัก เรียงกัน ม ี

   กุญแจล็อค ที่ลิ้นชักกลาง 
   จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 8,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 

 8. เกาอี้ผูบริหาร สีดํา จํานวน 2 ตัว ราคา 6,380 บาท 
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 

   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 
   เกาอ้ีผูบริหาร สีดํา จํานวน 2 ตวั ราคา 6,380 บาท  (ตัวละ 3,190 บาท) 

 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -กวาง 65 cm ลึก 74 cm สูง 122-129 cm  
    (ตั้งราคาตามทองตลาด เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
 - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑเกาอ้ีผูบริหาร สีดํา ของกองชาง 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเตมิ 

  เกาอ้ีผูบริหาร สีดํา มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
   -กวาง 65 cm ลึก 74 cm สูง 122-129 cm  
   จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 6,380 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   9. ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู  ราคา 5,500 บาท  

 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 

 ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู  ราคา 5,500 บาท  
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุสาหกรรม (มอก.) 
   (ตัง้ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2561 หนา 22 ลําดับท่ี 10.16  
   คณุลักษณะเฉพาะ หนา 74) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
 - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑตูเหล็ก 2 บาน ของกองชาง 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือ 



ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
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มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
  ตูเหล็ก 2 บาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้

   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุสาหกรรม (มอก.) 
   จํานวน 2 ตู งบประมาณ 5,500 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ 
   ประชุมรับทราบ 

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 10. กลองถายภาพรุน Nikon D3500 18-55 MM จํานวน 1 ตัว ราคาประมาณ 18,900 

  บาท  
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 

   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) 

 กลองถายภาพรุน Nikon D3500 18-55 MM จํานวน 1 ตัว ราคาประมาณ 18,900  
  บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี ้ 

 -เซ็นเซอร DX ความละเอียด 24 ลานพิกเซล 
 - ระบบประมวลผล Expeed 4 
 - ISO 100-25600 
 - ถายภาพตอเนื่อง 5 ภาพตอวินาท ี
 - วิดีโอ FULL HD 60P 
 (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  

  มกราคม 2561 หนาที่ 8 ลําดับที่ 5.4.2 ) 
 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
 - เพ่ือการจัดซื้อกลองถายภาพของกองชาง 

นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 

   กลองถายภาพรุน Nikon D3500 18-55 MM มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี ้ 
 -เซ็นเซอร DX ความละเอียด 24 ลานพิกเซล 
 - ระบบประมวลผล Expeed 4 
 - ISO 100-25600 
 - ถายภาพตอเนื่อง 5 ภาพตอวินาท ี
 - วิดีโอ FULL HD 60P 

   จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 18,900 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   สํานักปลัด จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 1. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) จํานวน 10 เครื่อง ราคา 58,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 



 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) จํานวน 10 เครื่อง ราคา 58,000 บาท  
   (เครื่องละ 5,800 บาท) 
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 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
  ( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ

   เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 63  
  หนาที่ 21 ) 
  เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 

   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครภุัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) ของสํานักปลัดฯ 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม 

  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA (600 Watts) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณ 58,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ 
   2.วัสดุดับเพลิง (สายสงน้ําดับเพลิง) จํานวน 2 เสน งบประมาณ 20,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี-  
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 
   วัสดุดับเพลิง (สายสงน้ําดับเพลิง) จํานวน 2 เสน งบประมาณ 20,000 บาท มี 
   คณุลักษณะ ดังนี้ 
   -เปนสายสงน้ําดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใยสังเคราะห (FIBER) ตลอดทั้งเสนแนวตั้ง และ 
   แนวนอน 
   -ทั้ง 3 ชั้น ยึดตอดกันแนน เสมียนเนื้อเดียวกัน 
   -มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยางไมนอยกวา 20 เมตร ปลายทั้งสองขางของสายมีขอ
   ตอแบบสวมเร็วทําดวยทองเหลืองยึดติดแนนกับสาย ในขอตอตัวเมียมีสปริงทําดวย 
   สแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงทั้ง 2 ขาง 
   -มีคุณสมบัติ ไมทําปฏิกิริยากันน้ําทะเล และผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด ทนตอสภาพ 
   อากาศโอโซนความรอนความเย็น การขัดสี และการบิดงอ ไดอยางยอดเยี่ยม 
   -สายสงน้ําดับเพลิงไมดูซับน้ํา ทําความสะอาดไดงาย และสามารถมวนเก็บไดโดยไมตองทํา
   ใหแหงกอน 
   -ชวงอุณหภูมิใชงาน -30 องศาเซลเซียล +50 องศาเซลเซียล 
   -เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ผานการรับมาตรฐาน DIN,FM,  
   NFPA,CE,EN,UL สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO  
   9001 
   -ทนแรงแตกระเบิด (BURSTING PRESSURE) ไดไมนอยกวา 800 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   -ทนแรงดันในการทดสอบ (TEST PRESSURE) ไดไมนอยกวา 365 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   -ทนแรงดันในการใชงาน (WORKING PRESSURE) ไดไมนอยกวา 290 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   จํานวน 2 เสน เสนละ 10,000 บาท งบประมาณ 20,000 บาท 

  เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 



   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางวัสดุดับเพลิง ของสําองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 
   วัสดุดับเพลิง (สายสงน้ําดับเพลิง) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   -เปนสายสงน้ําดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใยสังเคราะห (FIBER) ตลอดทั้งเสนแนวตั้ง และ 
   แนวนอน 
   -ทั้ง 3 ชั้น ยึดตอดกันแนน เสมียนเนื้อเดียวกัน 
   -มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยางไมนอยกวา 20 เมตร ปลายทั้งสองขางของสายมีขอ
   ตอแบบสวมเร็วทําดวยทองเหลืองยึดติดแนนกับสาย ในขอตอตัวเมียมีสปริงทําดวย 
   สแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงทั้ง 2 ขาง 
   -มีคุณสมบัติ ไมทําปฏิกิริยากันน้ําทะเล และผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด ทนตอสภาพ 
   อากาศโอโซนความรอนความเย็น การขัดสี และการบิดงอ ไดอยางยอดเยี่ยม 
   -สายสงน้ําดับเพลิงไมดูซับน้ํา ทําความสะอาดไดงาย และสามารถมวนเก็บไดโดยไมตองทํา
   ใหแหงกอน 
   -ชวงอุณหภูมิใชงาน -30 องศาเซลเซียล +50 องศาเซลเซียล 
   -เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ผานการรับมาตรฐาน DIN,FM,  
   NFPA,CE,EN,UL สถาบันใดสถาบันหนึง่ และผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO  
   9001 
   -ทนแรงแตกระเบิด (BURSTING PRESSURE) ไดไมนอยกวา 800 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   -ทนแรงดันในการทดสอบ (TEST PRESSURE) ไดไมนอยกวา 365 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   -ทนแรงดันในการใชงาน (WORKING PRESSURE) ไดไมนอยกวา 290 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   จํานวน 2 เสน งบประมาณ 20,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
  3.กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับโครงการปลูกปาและปองกันไฟปาตาม

ภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นายนพดล อําภาพิรมย   เรียนเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานนายก ผูบริหาร และผู 
นักวิเคราะหนโยบายฯ เขารวมประชุมทุกทานคะ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดรับแจงอําเภอ 
  ประจันตคามวา จังหวัดปราจีนบุรีไดรับมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายสําคญั

เรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต”โครงการปลูกปาและ
ปองกันไฟปา” โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวจํานวนไมต่ํากวา 2.68 ลานไรทั่ว
ประเทศ เพื่อใหครอบคลุมพ้ืนที่ตนน้ํา ปาชายเลน ปาพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ และ
จังหวัดปราจีนบุรีไดรับเปาหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแผนงานโครงฯเนื้อที่จํานวน 
10,097.91 ไร ภายในหวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2563-2570 เพ่ือใหการดําเนินงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวรอยละ 55 ของประเทศ ตามหนังสือ
ที่วาการอําเภอประจันตคาม ที่ ปจ 0518/ว 287 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564  

   โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงขอเพ่ิมเติมแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
โครงการ”ปลูกปาและปองกันไฟปา” เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวของจังหวัด



ปราจีนบุรี ไดเปนไปตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม 

 แผนพัฒนาทองถิ่นที่เก่ียวของกับโครงการปลูกปาและปองกันไฟปาตามภารกิจการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคญัเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   7.5 เรื่องพิจารณาการขออนุญาตทําประโยชนในเขตพ้ืนที่ปาไมตามพระราชบญัญัติปาไม พ.ศ. 2484 ตาม 
   โครงการขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง จาํนวน 10 โครงการ 
นายอริยะ ไชยแสง  ซึ่งการเขาทําการประโยชนในปาไมจะตองมีการดําเนินการตามมติคณะ 
เลขานุการสภาฯ           รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กําหนดแนวทางการปฏิบัติและเอกสาร     
   ประกอบคําขออนุญาตเพื่อจัดทําโครงการและหลักฐานที่แสดงผลการใหความ 
                              เห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนถ่ินซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึง 
                              ขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงพิจารณาเพ่ือการขออนุญาตเขาทํา 
                              ประโยชนในพ้ืนที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ตามที่ผมไดเขารวม 
   ประชุมชี้แจงการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ี
   ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต เม่ือวันจันทร
   ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามโครงการดังตอไปนี้ 
   1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย  
   มานะเฝา ถึงบานใหม 
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากบาน 
   นางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 
   จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม ครับ 
มติที่ประชมุ   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จาก
   บานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไม 
   เห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนนคสล.เดิมกม. ที่ 0-139
   ม.-กม.ท่ี0+146 ม เขตวัดประดิษฐาราม       
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  จากถนน 
   คสล.เดิมกม. ที่ 0-139ม.-กม.ที่0+146 ม เขตวัดประดิษฐาราม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
   146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 584 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
   4  จากถนนคสล.เดิมกม. ที่ 0-139ม.-กม.ที0่+146 ม เขตวัดประดิษฐาราม ครับ 
มติที่ประชมุ   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  
   จากถนนคสล.เดิมกม. ที่ 0-139ม.-กม.ที่0+146 ม เขตวัดประดิษฐารามดวยคะแนนเสียง
   จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 



   3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนอง 
   แสง 
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   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง 
   รพ.สต.หนองแสง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที่
   ผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 
   สายทางขาง รพ.สต.หนองแสง ครับ 
มติที่ประชมุ   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สาย
   ทางขาง รพ.สต.หนองแสง  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสยีง 
   งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   4. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายศาลา  
   กลางบานไปทางรถไฟ 
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 
   สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
   0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 
   คอนกรีต หมู 3 สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ ครับ 
มติที่ประชมุ   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
   หมู 3 สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบ 
   จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   5.โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากท่ีดินนายจักรี  
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา 
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 
   จากที่ดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
   หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติก 
   คอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต 
   หมู 1 จากที่ดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 
   เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   6. โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมูท่ี 6 ไปหมูที่ 4  
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมู
   ที่ 4 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
   1,750 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทาง
   หมูที่ 6 ไปหมูที่ 4 ครับ 



มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สาย 
   ทางหมูที่ 6 ไปหมูที่ 4 ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสยีง งด
   ออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   7.โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน 
   นายวิลัย มะลิลา 
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   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คง
   พิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย มะลิลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบาน
   นายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย มะลิลาครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จาก 
   บานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย มะลิลาดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 เสียง ไม 
   เห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   8.งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3  ดวยคะแนนเสียง
   จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   9.งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5    
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 ดวยคะแนนเสียง
   จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และทีป่ระชุมรับทราบ 
   10.งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6     
   เพ่ือพิจารณาอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหอนุญาตดําเนินงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 ดวยคะแนนเสียง
   จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1  เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 

8.1 การประชมุประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารฯ และสมาชิกสภาฯทุกทานคะ การจัดทํา
นักวิเคราะหนโยบายฯ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ตองดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน องคการ
   บริหารสวนตําบลหนองแสงจึงจัดประชุมประชาคม (ระดับตําบล) เพ่ือแจงแนวทางการ 
   พัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เก่ียวของ และ
   แนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 
   ทองถิ่น  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนา
   หมูบาน หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
   2570) จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ แตละหมู และผูบริหารฯ เขารวมประชุมการทบทวน 



   แผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปดวยความถูกตอง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา  
   09.30-12.00 น. ณ หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค นึกรักษ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีผม  ขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มีความสุข ความเจริญรุงเรือง 
   ร่ํารวยทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม ปดประชุมเวลา  15.00  น. 
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 (ลงชื่อ)......อริยะ ไชยแสง...ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 

ตําแหนง ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

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

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

2.ลงชื่อ....สมนึก สิทธิปลื้ม...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 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1
ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันจันทรที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2564 จริง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 


