
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันพฤหัสบดทีี่ 25 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕65  เวลา 09.3๐ 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 สิทธฺปลื้ม 

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 กังวาลตันติวงศ 
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  09.3๐  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยแรก ประชุมครั้งที ่1/2564 ประจําป พ.ศ.2564  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 
   พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2563  
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕63 ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 29  ธันวาคม ๒๕63 

วามีตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการทีจ่ะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
   ประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แสง ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 วันจันทรที่ 29  
ธันวาคม 2563 มีมติรับรอง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไมมาประชุม 3 คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว  
      -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม 
 7.1 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 
นายนพดล อําภาพิรมย   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
ประธานสภาฯ  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบขอ 11(3) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหอํานาจสภาฯ ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป โดยในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดแตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด พรอมใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกปถัดไปดวย ทั้งนี้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆใหมีกําหนดไมเกินสิบ
หาวัน ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภาฯ รวมกันพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปสมัยแรกป พ.ศ. 
2565 

   ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมไวดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ระหวางวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ระหวางวันที่ 1  - 15 สิงหาคม 2564 
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3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ระหวางวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564 
4. สมัยประชุมสามัญ ประจําป สมัยแรก ป พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่     

1 - 15 กุมภาพันธ 2565 
นายนพดล อําภาพิรมย   สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯเพ่ือพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป 2564 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียดถ่ีถวนและดวยความรอบคอบดีแลวจึงมี

มติเอกฉันทเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. 2564 และสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี ้
1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหวางวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
4. การประชุมสมัยสามัญ ประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่  

1 – 15 กุมภาพันธ 2565    
 7.2 การพิจารณาอนุมัติทําความตกลงยกเวนยกเวนการปฏิบตัิตามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 เพื่อ
ดําเนินการโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุและผูพิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายอริยะ ไชยแสง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0891.3/ว 03962 ลงวันที่  
เลขานุการสภาฯ  10 มีนาคม 2559 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในกรณีจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
   ผานบัญชีธนาคาร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบสถานการณ
   ดํารงชีวิตทุกเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสูงอายุรายเดิมของปงบประมาณที่แลว ทุกตน
   ปงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหผูสูงอายุแจงยืนยันชื่อและหมายเลข
   บัญชีธนาคารกอนการดําเนินการจายโอนธนาคาร เพ่ือยืนยันสถานะของบัญชีทุกป 
   ปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผูสูงอายุไมไดมายืนยันชื่อและหมายเลข
   บัญชีธนาคารตอองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จํานวน 1 ราย จึงไดดําเนินการ
   ระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแกบุคคลดังกลาวเปนการชั่วคราว จนกวาจะ
   ดําเนินการแสดงความประสงคและยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารเปนที่เสร็จแลว โดย
   ไดระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแลว  ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครอง
   สวนทองถิ่นไดแจงจัดสวรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป
   เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ และมีการแจง
   ซักซอมแนวทางการเบิกจายงบประมาณ หากเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร มิไดมีการเบิกจาย หรือหากมีงบประมาณเหลือจายจะ
   ตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    บัดนี้ มีผูสูงอายุราย นางกิมไล แซลิ้ม ไดมาเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี
   ธนาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 เดือน เดือนละ 700.- บาทและเดือน
   ละ 800.- บาทตามลําดับ เปนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) เพื่อ
   เปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ 
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   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงขอทําความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน 
   และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   ขอ 56 และขอ 89 เพ่ือเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับผูท่ีมีสิทธิ จํานวนทั้งสิ้น 
   1 คน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,500.- บาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากใน
   การดําเนินการจายเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายเุปนการขอเบิกขาม 
   ปงบประมาณ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
   จายเงิน การฝากเงิน การเก็บการรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 56 ท่ีกําหนดไววา คาใชจายที่เปน
   รายจายประจําที่เกิดขึ้นในปใดใหเบิกจากงบประมาณรายจายในปนั้นไปจาย  
   ประกอบกับรายการดังกลาวเปนรายจายประจําที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.  
   2563 ซึ่งไมใชรายจายประจําที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเมื่อ 
   พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝาก
   เงิน การเก็บการรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
   2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 89 กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงิน
   สะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาภายใตที่กําหนดไว ทั้งนี้ องคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองแสง มีความประสงคที่จะใชจายเงินสะสมเพ่ือการจายเงินเบี้ยยังชีพ 
   ผูสูงอายุ ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขในระเบียบฯ ดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหเบิกจายเงินเบ้ีย
   ยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ กรณีขามปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
   หนองแสงเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ และ 
   เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับเงินตามสิทธิที่พึงไดรับเงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับตามกฎหมาย จึง
   ตองขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดในการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บการรักษา
   เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข 
   เพ่ิมเติม ขอ 56 และ ขอ 86 โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สามารถใช
   จายเงินสะสมไปจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามที่ไดรับการจัดสรร เพื่อดําเนินการตาม
   โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุและผูพิการ และจักไดดําเนินการ
   จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2563 ที่คงคางแกผูมีสิทธิตอไป 
    ผมจึงขอมติที่สภาฯแหงนี้เพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสมไปจายเบ้ียยังชีพ
   ผูสูงอายุตามที่ไดรับการจัดสรร เพ่ือดําเนินการตามโครงการสรางหลักประกันรายได
   ใหแกผูสูงอายุและผูพิการ และจักไดดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ.  
   2563 ที่คงคางครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติจากที่
ประธานสภาฯ  ประชุมเพื่ออนุมัติใชจายเงินสะสมไปจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามท่ีไดรับการจัดสรร 
   เพ่ือดําเนินการตามโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุและผูพิการ และ
   จักไดดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2563 ที่คงคางครับ   
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มติที่ประขมุ   ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถ่ีถวนดีแลว จึงมีมติใหใช
   จายเงินสะสมไปจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามที่ไดรับการจัดสรร เพื่อดําเนินการตาม



   โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุและผูพิการ และจักไดดําเนินการ
   จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2563 ที่คงคาง ดวยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออก
   เสียง 1 เสียง และไมมาประชุม 3 คน 
   7.3 เรื่องพิจารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 
–    2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2564 เหตุผลเพ่ือใหชื่อโครงการ ปริมาณเงินงบประมาณมากขึ้น ปริมาณเงิน
   งบประมาณลดลง แกไขปงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรับระยะทางขนาด
   ความกวางและความยาวลดลง เพ่ือดําเนินการใชเงินตามขอบัญญัติงบประมาณโดย
   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  ขอ 21 
   และ ตามบันทึกที่ ปจ 75803/11 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 กองชาง เรื่อง ขอ
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอง พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยขอ 
   เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
   แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง  
   (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดดังนี้  

   1. 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 

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา 

   ถึงบานใหม ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
   เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ 
   อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 459,000. -บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 
   ทองถ่ิน  5 ป 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 หนา 4 ลําดับที่ 4) 

 

  รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา 
   ถึงบานใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
   พ้ืนท่ีไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย (ตามแบบแปลน
   ของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 461,000. -บาท  

   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 
1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  

 2. งบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 



เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 
จากบานนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงบานใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน  
461,000. – บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่
ประชุมรับทราบ 

   2. 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 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 584.00 ตารางเมตร 
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
   งบประมาณจํานวน 305,000.  บาท 
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เดิม) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากหนาโรงเรียนวดัประดิษฐาราม
   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)  
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
   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) งบประมาณ
   จํานวน 305,000. -บาท    
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรับลดระยะทางขนาดความยาว ใหสอดคลองกับการ

  ดําเนินงาน 
 3. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
 4. งบประมาณลดลง 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 

เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4  
จากถนนคสล.เดิมกม. ท่ี 0- 139ม.-กม.ที่0+146 ม.เขตวัดประดิษฐาราม ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
584.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต. 

-7- 
หนองแสง) งบประมาณจํานวน 305,000.- บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

   3. 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 



 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขาง รพ.สต.หนองแสง ขนาดกวางเฉลี่ย 

   4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 600 
   ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 313,000.-
   บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563   
   หนา 9 ลําดับที่ 9 )      
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 สายทางขาง รพ.สต.หนองแสง 
   ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
   นอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ 
   อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 313,000. -บาท  
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง 
 2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 

เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 
สายทางขาง รพ.สต.หนองแสง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 
1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 313,000. - บาท 
เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

   4. 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 
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เดิม) 

 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 3 สายทางศาลากลางบาน
   ไปทางรถไฟ ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,850 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต. 
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 หนองแสง) งบประมาณจํานวน 432,300.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 

   ป 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  หนา 6 ลําดับที่ 6)       
 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
 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 
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 



 1.  เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2.  งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 

เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนก
รีต หมู 3 สายศาลากลางบานไปทางรถไฟ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
งบประมาณจํานวน 495,800.- บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาด
ประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

   5.โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี 
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
   หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร 
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
   งบประมาณจํานวน 468,600.-บาท 
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เดิม) 

 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
 บุญผาย ถึงท่ีดินนางสมควร 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 
   แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563   หนา 3 
   ลําดับที่ 3)       

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมู 1 จากที่ดินนายจักรี  
   บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา
   เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร พรอม
   ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ
   จํานวน 468,600.-บาท  
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   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 
 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
 3. งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอน 



   กรีต หมู 1 จากท่ีดินนายจักรี บุญผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา ขนาดกวาง 4.00 
   เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
   1,400.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ 
   อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 468,600.-บาท  เห็นชอบ 8 เสียง งดออก
   เสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

  6. งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,340.-บาท  
 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
  โครงการซอมเครื่องขยายเสียงหมูบาน หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,000.-บาท 

   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 ลําดับที่ 98 หนา 91) 
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 

  งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณจํานวน 30,340.-บาท  
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
 3. งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครบั 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 3 งบประมาณ
   จํานวน 30,340 บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ 

 7. งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,340.-บาท  
 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
 โครงการซอมแซมหอกระจายเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,000.-

   บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 ลําดับที่ 124 หนา 96) 
 

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณจํานวน 30,340.-บาท  
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   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
 3. งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 5 งบประมาณ
   จํานวน 30,340.- บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง 
   และที่ประชุมรับทราบ 



 8.งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,320.-บาท  
 รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เดิม) 

   โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมูบาน หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน  
   160,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่
   2/2564 ลําดับที่ 15 หนา 14) 
   รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เปล่ียนแปลง) 
   งานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณจํานวน 160,320.-บาท  
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
 3. งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนงานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 งบประมาณ
   จํานวน 160,320.- บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 
   เสียง และที่ประชุมรับทราบ 

 9. โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมูที่ 4 ขนาดกวาง 
   5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1,750 
   ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)งบประมาณจํานวน 75,800.-
   บาท  

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
 โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง สายทางหมูที่ 6 ไปหมูที่ 4 ขนาดกวางเฉลี่ย 5 เมตร 

   ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร 
   (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 151,100.-บาท (ปรากฏ
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี2/2564 ลําดับที่ 11 
   หนา 11)      
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 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถิ่น (เปล่ียนแปลง) 
 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมูที่ 6 ไปหมูท่ี 4 ขนาดกวาง 5 

   เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,750 ตาราง
   เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)งบประมาณจํานวน 75,800.- บาท 
    เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. งบประมาณลดลง 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายทางหมู
   ที่ 6 ไปหมูที่ 4 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมี



   พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณจํานวน 75,800.- บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาด
   ประชุม 3 เสียง และทีป่ระชุมรับทราบ 

 10.โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูท่ี 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดิน
   นายวิลัย มะลิลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 
   หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณจํานวน 52,000.-บาท  

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
 โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง หมูที่ 4 จากที่ดินนายมานัส คงพิกุล ถึงท่ีดินนายวิลัย 

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

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบานนายมานัส คงพิกุล ถึงที่ดินนายวิลัย 

   มะลิลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม
   นอยกวา 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ
   จํานวน 52,000.-บาท  
   เหตุผลการ(เปลี่ยนแปลง) 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  
 2. งบประมาณลดลง 
 3. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
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มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมูที่ 4 จากบาน
   นายมานัส คงพิกุล ถึงท่ีดินนายวิลัย มะลิลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
   หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
   ของ อบต.หนองแสง) งบประมาณจํานวน 52,000.-บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออก
   เสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   11. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
   สวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม  
   งบประมาณ 100,000 บาท  

  รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เดิม) 
   โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียน
   วัดประดิษฐาราม งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
   2561-2565) หนา 109 ลําดับที่ 93 

  รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 



    อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู
   ที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม งบประมาณ  
   100,000 บาท 

 เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  

 2. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที ่
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม 
   โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียน
   วัดประดิษฐาราม งบประมาณ 100,000 บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   12. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
   สวาง หมูที่ 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู) งบประมาณ 200,000 บาท 

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เดิม) 
   โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมูที่ 6 ท้ังหมูบาน (โคมคู) งบประมาณ 200,000 บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564  หนา 
   6 ลําดับที่ 6 

  รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
    อุดหนุนไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู
   ที่ 6  ท้ังหมูบาน(โคมคู) งบประมาณ 200,000 บาท 

 เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  

 2. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
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นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที ่
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม 
   โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 6  ท้ังหมูบาน(โคมคู) งบประมาณ  
   200,000 บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่
   ประชุมรับทราบ 
   13. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสอง
   สวาง หมูที่ 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานจินดา  
   แกวกุลวงศ งบประมาณ 100,000 บาท 

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เดิม) 
  โครงการไฟฟารายทาง หมูท่ี 5 จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานกินดา แกว

   กุลวงศ งบประมาณ 100,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
   2565) หนา 95  ลําดับที่ 118 

 รายละเอียดในแผนพฒันาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 



   อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู
   ที่ 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ งบประมาณ  
   100,000 บาท  
   เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 

 1. เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง  

 2. แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที ่
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม 
   โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมูที่ 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนา 
   บานจินดา แกวกุลวงศ งบประมาณ 100,000 บาท เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 
   1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง และที่ประชุมรับทราบ 
   7.4 เรื่องพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจายตามขอบญัญตังิบประมาณ
   รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมที่ทําให
   ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง (หมวดคาครุภัณฑ) กองคลัง จํานวน 2 รายการ  
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญปลัดฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานนายกฯ  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับผมขอเสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
   รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไป 
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   ตั้งจายรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) กองคลัง จํานวน 2 รายการ เปนจํานวน 
   58,800 บาท (-หาหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน-)  โดยมีหลักการและเหตุผล 
   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
   ปกครอง สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
   หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
   สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
   ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
   เหตุผล 
    เนื่องจากมีการตั้งประเภทรายจายผิดประเภท เดิมประเภทรายจายครุภัณฑ
   สํานักงาน แกไขเปนประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ เพ่ือ
   โอนตั้งจายรายการใหม และมีความจําเปนตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง รายการ
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
   จํานวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 
   เครื่อง ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอ
   แจงโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณการรายจายดังกลาว
   ที่ตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงมร
   การโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้ 
   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ กองคลัง จํานวน 2 รายการ ดังนี ้ 



1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 51,000 บาท 

   โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
   ใชในสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง  
   งบประมาณโอนกอนจํานวนเงิน 51,000.- บาท โอนลดงบประมาณจํานวนเงิน 
   51,000.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน (จอ
   แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 3 ชุด จํานวน 51,000.- บาท งบประมาณ
   กอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท โอนเพิ่มงบประมาณจํานวนเงิน 51,000.- บาท และ
   คงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 51,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวด 
   คาครุภัณฑ) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
   กวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 ชุด เปนจํานวน 51,000.- บาท (-หาหมื่นหนึ่งพันบาท 
   ถวน-) ครับ 
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มติที่ประชมุ   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) 
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
   จํานวน 3 ชุด เปนจํานวนเงิน 51,000.- บาท(-หาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน-) ดวย
   คะแนนเสียงจํานวน 8 เสียง ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาด
   ประชุม 3 คนและที่ประชุมรับทราบ     
   2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 
   7,800.- บาท 
   โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
   จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 7,800.- บาท โอนลดงบประมาณ
   จํานวนเงิน 7,800.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 0.- บาท 
   โอนเพ่ิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
   จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 7,800.- บาท งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.- บาท 
   โอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนเงิน 7,800.- บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอน
   จํานวนเงิน 7,800.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ หาก 



ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายรายใหม (หมวด
   คาครุภัณฑ) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง เปน
   จํานวน 7,800.- บาท (-เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ) 
   เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง เปนจํานวน 
   7,800.- บาท (-เจ็ดพนัแปดรอยบาทถวน-) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 8 เสียง ไม
   เห็นชอบจํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 คนและที่ประชุม 
   รับทราบ    
   7.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนอง
   แสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงมีความจําเปนตองทําการแกไข  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือใชประโยชนใน
   การปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
   งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
   3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 28 และขอ 32 แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ ดังนี ้
  แผนงาบบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
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 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภณัฑ 
  ประเภท ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
   1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
   นิ้ว) 3 ชุด จํานวน 51,000 บาท 
  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอความเดิม)  
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) 3 ชุด ชุดละ 17,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

 - 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 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 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 



 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ลําดับที่ 7 หนาที่ 3-4) 

 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 

 ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ลําดับที่ 37 หนา 177 ตั้งจายจากเงินรายได 

  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอความใหม) 
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19  
 นิ้ว) 3 ชุด ชุดละ 17,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว  

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
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 - 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 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 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 6 หนาที่ 3) 

 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  -โดยถือปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ลําดับที่ 37 หนา 177 ตั้งจายจากเงินรายได 

 เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
- แกไขขอความเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
นายนพดล อําภาพิรมย   สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 



ประธานสภาฯ พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครับ 

มตปิระชุม   พิจารณาคําชี้แจงฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนแลว มีมติ
เปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 3 ชุด ราคา 51,000 บาท 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- 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 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 
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- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 6 หนาที่ 3 

 เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไมมาประชุม 3 คน และที่ประชุมรับทราบ 
 2.รายการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ชาวดํา (18หนา/นาที) 3 เครื่อง ราคา 

7,800 บาท 
  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอความเดิม) 
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 

จํานวน 3 ชุด ชุดละ 2,600 บาท เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้  

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

2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ลําดับที่ 44 หนาที่ 16 – 17 
 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 



 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ลําดับที่ 33 หนา 176 ตั้งจายจากเงินรายได 

  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอความใหม) 
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 

จํานวน 3 ชุด ชุดละ 2,600 บาท เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้  

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

2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 44 หนาที่ 16) 
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 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 

  ที่จัดเปนวัสดุและครุภณัฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ลําดับที่ 28 หนา 175 ตัง้จายจากเงนิรายได 

 เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
1. เพ่ิมเติมรายละเอียด คือ เพิ่มตัวอักษร m ในคําวา Custom 
2. แกไขขอความเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
นายนพดล อําภาพิรมย   สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ครับ 
ที่ประชุม   พิจารณาคําชี้แจงฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนแลว มีมติ

เปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องพิมพเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 3 ชุด ราคา 7,800 บาท 

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

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 44 หนาที่ 16 



 เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไมมาประชุม 3 คน และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   8.1 การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผู 
นักวิเคราะหนโยบายฯ เขารวมประชุมทุกทานคะ ดวยจังหวัดปราจีนบุรีไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา 
   พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1  
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561 ขอ 18 กําหนดให
   แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณเีทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกร
   ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายใน
   เดือนพฤศจิกายนกอน 
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และกระทรวงมหาดไทย ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยสามารถนําขอมูลจาก
แผนพัฒนาทองถิ่นฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ทั้งนี้เพ่ือรับทราบ
ปญหาความตองการอยางแทจริงของประชาชน และนําขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวเพ่ือ
นํามาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) และการพัฒนาใน
ดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ที่   68 2/2 56 3  ลงวัน ที่  4  ธัน วาคม  2 5 63  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9  โดยมีอํานาจหนาที่
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นกําหนด จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ที่จะ
มอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน(ประชาคมระดับตําบล) 
(รวบรวมแผนหมูบาน/แผนชุมชน) 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะห เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 



5. ผูบริหารทองถิ่น เสนอพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบ  

6. สภาองคการบริหารสวนตําบล ใหความเห็นชอบ(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570)  

7. ผูบริหารทองถิ่น อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 
หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 

 งานนโยบายและแผน  จึงไดดําเนินการจัดทําปฏิทินการจัดทําและประสาน
 แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินจัดทํา
 แผนพัฒนาตลอดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) 
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สวนกําหนดรูปแบบการจัดประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดกําหนดรูปแบบประชาคมทองถิ่น
 และประกาศสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
 หนองแสง โดยใหผูบริหารทองถิ่น 

กําหนดรูปแบบประชาคมทองถ่ินและประกาศใหมีการประชุมประชาคมทองถิ่นดังนี ้
รายการ จํานวน 

(1)สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ทุกคน 
(2)ผูใหญบาน/หัวหนาสถานีอนามัย/ผอ.รพ.สต./ผอ.รพ./ ผอ.รร.ของรัฐหรือ
เอกชนหรือหัวหนาหนวยการศกึษาอื่นๆ ที่มีหนวยงานตั้งอยูในพ้ืนที่ 

5-10 คน 

(3)หัวหนาสวนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหนวยงานตั้งอยูในพ้ืนที่ 3-5 คน 
(4)คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)/สมาชิกอาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)/คณะกรรมการกองทุนหมูบาน/กลุมอาชีพตางๆ ในพ้ืนที่
องคการบริหารสวนตําบล 

10-15 คน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) รูปแบบการจัดประชาคมทองถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มี 
   ความสุขทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม  
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
       
     (ลงชื่อ).....................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอริยะ ไชยแสง) 
เลขานุการสภาฯ 
 

(ลงชื่อ).....................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายนพดล อําภาพิรมย) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
       
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

1.ลงชื่อ...............................ประธาน 



(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

   2.ลงชื่อ...................................กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

3.ลงชื่อ........................................กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 

 
 

-22- 
ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 



 
 ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัย

แรก ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จริง 
 
 

     


