
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2564  

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายชิด    งาต้น 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี    มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  8 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู ่ 9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่ 12 
ส.อบต.หมู่  13 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ชิด    งาต้น                    
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี  มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
สมชาย  โชคลาภ 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
ชัชชญา  บัวบาน 
สมพงศ์  ดวงจันทร์ 
สมคิด    ชัยวิรัช 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายธนพล  ทนทาน  ส.อบต.หมู่  6  แจ้งลาประชุม 
2.นายสุรเดช   เสนะสุนันทา ส.อบต.หมู ่8       แจ้งลาประชุม 

/ผูเ้ข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสาวอินทุกานต์  ถุงแก้ว 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานุการนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  อินทุกานต์  ถุงแก้ว 
  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  วริศรา  สีใจวงค์ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564       
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -

19) ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพื้นที่หลายจังหวัด โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม การรวมกลุ่มสังสรรค์ และการแพร่ระบาด
ภายในครอบครัว รวมถึงการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่นและคำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 39 เรื ่องมาตรการป้องกันและควบคุม               
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ออกคำสั่ง
ให้ปิดสถานที่ชั่วคราวซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื ่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว      
แก่เด็กใน ศพด. อบต.หัวฝาย ไม่ให้เสี ่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อบต.หัวฝาย จึงได้ปิดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.หัวฝาย ตั ้งแต่    
วันที่ 19 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2564 และเปิดการเรียนการสอนใน      

/วันที่...  
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 การเปิดการเรียนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง            
เพราะการเปิดหรือปิดการเรียนการสอน ศพด.จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานการดำเนินงานของ ศพด.      และ
คำส่ังของจังหวัดแพร่ 

ในระหว่างการปิดการเรียนการสอน ศพด.อบต.หัวฝาย ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1.แจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่องทุกคน 
2.แจกอาหารกลางวันทุกวันทำการ โดยผู ้ปกครองแจ้งความประสงค์    

ตามแบบสอบถาม สรุปคือผู้ปกครองมารับที ่ ศพด.อบต. หัวฝาย หากบางวัน
ผู้ปกครองไม่สามารถมารับอาหารได้ ครูผู้รับรับผิดชอบจะนำอาหารไปให้ที่บ้าน 

3.แจกการบ้านส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเล็กทุกคนในวันจันทร์และให้ส่ง
การบ้านในวันศุกร์ 

4.จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการต่างๆ      
ที่หนังสือส่ังการกำหนด เช่น ทำความสะอาด ศพด. จัดเตรียมอาคารสถานที่     ทั้ง
ภายในและภายนอก จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

5.ครูจัดเตรียม แผนพัฒนาการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์          แผน
ประจำปีการศึกษา 2564 แผนประจำปีงบประมาณ 2565 

6.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน  Line กลุ่มผู้ปกครอง 
และ Facebook ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล
ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 ประธานในที่ประชุม   
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - ขอแก้ไข หน้า 22 บรรทัด 3 และ 12 “ขนาดดกว้างแก้ไขเป็นขนาด 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5  กว้าง” 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให ้    

ประธานในที่ประชุม      ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม -   มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ประจำป ี2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย นำเสนอต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม    

  /จ.ส.ต.ประยุทธ... 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
นายกฯ              ตามที ่องค ์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได ้อนุม ัต ิและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมทั้งได้ดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ร ับทราบปัญหาความต้องการ        
ของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเป็นปัญหาความต้องการที่มิได้บรรจุ
อยู่ในแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง      
ฉบ ับที่  2 พ.ศ.2559 ข ้อ ๔ (โครงการพ ัฒนาท ี ่จ ัดทำข ึ ้น สำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื ่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
และข้อ ๒๒ (เพื ่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพ่ือเป็นไป           ตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 6) เพื ่อให้ 
ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่ง     
ว ่าการเพิ ่มเต ิมแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ส ูงสุด             
แก่ประชาชนต่อไป โดยได้ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนและ
คณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นในวันนี ้ผมจึงได้
นำเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติเพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายเอกสาร
ให้กับทุกท่านล่วงหน้าแล้วครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานในที่ประชุม    (พ.ศ.2561-2565) เพ ิ ่มเต ิม (ฉบับที่  6) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) นั้น รายละเอียดตามเอกสาร
แนบแจกจ่ายให้ท่านในที่ประชุมแล้วนั้น โดยได้ผ่านกระบวนการขั้นตอน
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในวันนี้ 

 
/นายกฤษดา… 
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นายกฤษดา  ชิดชม  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 149,000 บาท 
  รองประธานสภา  ตกหล่นหายไป 1 โครงการ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ขอชี้แจงทำความเข้าใจว่าไม่ได้ตกหล่นหรือขาดหายไปไหน เพราะ 
    เลขานุการฯ          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนฯท้องถิ ่นแล้ว    
เพียงแต่เอกสารที่แจกในที่ประชุมวันนี้แผ่นที่ระบุโครงการดังกล่าวนั้น     
ตกหล่นไป ทางเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบได้นำมาแนบให้ครบถ้วน เพื่อให้      
ที่ประชุมได้พิจารณาในวันนี้แล้ว ส่วนมีบางโครงการของหมู่บ้านบางแห่ง    
ที่พิมพ์สะกดชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้องแต่จุดก่อสร้างถูกต้องแล้วนั้นได้จัดพิมพ์
แก้ไขชื่อบุคคลให้ถูกต้องแล้ว 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ได้ดำเนินการจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องแล้วทุกโครงการที่บรรจุไว้ใน     
ประธานที่ประชุม  แผนฯที่ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้เป็นไปตามที่ประชาคม

หมู ่บ ้านและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปรับปรุงแผนฯ     
ท้องถิ่นนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบร่างแผน 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ต่อไป 
ที่ประชุม   -  มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            

(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ         ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ในคร้ังนี้ ซึ่งผมจะได้รีบ
ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเติม    
(ฉบับที่ 6) ตามขั้นตอนต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุก

ท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพื่อประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระที่ 4    ญัตต ิพ ิจารณา  เร ื ่อง  ขอความเห ็นชอบโอนงบประมาณรายจ ่ายท ั ่วไป 
ปีงบประมาณ  2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
 

/นายสมสิทธิ…์ 
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นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564”               

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  4.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มแรงดันสูง 2 ใบพัด 
มีคุณลักษณะ ปั๊มแรงดันสูง ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว 2 ใบพัด ปริมาณน้ำ  
800-1,500 ลิตร/นาที ส่งไกล 640-2,200 เมตร ความเร็วรอบ 
1,450 – 2,400 รอบ/นาที กำลังขับ 9 – 14 แรงม้า อุปกรณ์ในชุด   

1. ท่อดูด - ส่ง 4 x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร  
2. หัวกะโหลกและข้อต่อปลอกรัด   

งบประมาณที่โอนเพิ่ม จำนวน   89,000  บาท 
โอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ รายการโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคณะผู้บริหาร    
ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู ้นำชุมชน  โอนลด
งบประมาณจำนวน 89,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมสภา ในการขอโอน 
  ประธานในที่ประชุม         งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำครั้งนี้ เนื่องจากเดิม 

นายกฯ พื้นที่ ม.12 มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
โดยวางท่อ PE เดิมไม่มีทางระบายน้ำหากปล่อยให้ไหลไประบายลง       
ที่หมู่ที่ 11 ก็จะเป็นการสร้างปัญหาตามเดือดร้อนให้ชาวบ้านหมู่ที่ 11 
อีกเป็นอย่างมาก ทางแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ       

 
/ชนิดแรง... 
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ชนิดแรงดันสูงเพื่อสูบส่งน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำไปไหลรวมท่วมขังที่ 
หมู่ที่ 11 อีก 

นายกษิเดชภ์ ปินใจ    - ซื้อเครื่องสูบน้ำนี้แล้วซื้อท่อน้ำด้วยหรือไม่ 
  ส.อบต.หมู่  3   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เคร่ืองสูบน้ำนี้ใช้ในพื้นที่มีไฟฟ้าครับ สูบส่งไปตามแนวท่อ PE ที่วางไว้ 
ประธานในที่ประชุม           
นายกษิเดชภ์ ปินใจ    - ผมขอเสนอให้ซื้อท่อด้วยครับ เผ่ือใช้ในพื้นที่ไม่มีท่อครับ 
  ส.อบต.หมู่  3   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาไม่มีทางไหลระบายของน้ำในฤดูฝน  
ประธานในที่ประชุม         ได้มีการวางแผนร่วมกับกองช่างครับ ซึ่งหากปล่อยให้ไหลตามธรรมชาติ 

น้ำจะไหลช้าและไหลไปรวมกันที่หมู่ที ่ 11 เป็นการสร้างปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่หมู่ที่ 11 อีก 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์   - ในบางจุดที่เอาเครื่องสูบน้ำไปวาง แต่ไม่มีที่เก็บเคร่ืองตากแดดทำให้ 
    ส.อบต.หมู่  ๙  เส่ือมสภาพ ทาง อบต.ได้ตรวจสภาพการใช้งานบ้างหรือไม่ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ตรงวัดศรีดอกมีโรงเก็บหรือไม่ ฝากทางกองช่างช่วยดูแลด้วยครับ  
ประธานในที่ประชุม         จุดไหนไม่มีโรงเก็บให้เอามาเก็บที่ อบต. ก่อนก็น่าจะดีครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - จะได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจว่าปัจจุบันจุดที่นำไปติดตั้งได้ใช้งานอยู่หรือไม่ 
         นายกฯ หากไม่มีการใช้งานที่จะให้นำมาเก็บไว้ต่อไป 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามประเด็นใดอีกหรือไม่ในการขอโอน  
ประธานในที่ประชุม         งบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำปั๊ม

แรงดันสูง 2 ใบพัด ตามที ่ผู ้บริหารขอโอนงบประมาณไปตั ้งจ่ายเป็น    
รายการใหม่ หากไม่มีผู้ใดสอบถามอีก ผมขอความเห็นชอบจากมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มแรงดันสูง 2 
ใบพัด มีคุณลักษณะ ปั๊มแรงดันสูง ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว  2 ใบพัดปริมาณ
น้ำ 800-1,500 ลิตร/นาที ส่งไกล 640-2,200 เมตร ความเร็วรอบ 
1,450 – 2,400 รอบ/นาที กำลังขับ 9 – 14 แรงม้า อุปกรณ์ในชุด   

1. ท่อดูด - ส่ง 4 x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร  
2. หัวกะโหลกและข้อต่อปลอกรัด   

งบประมาณที่โอนเพิ่ม จำนวน   89,000  บาท 
โอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
/ราชการ... 
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ราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ รายการโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพสำหรับคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน โอนลดงบประมาณจำนวน 
89,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.256๔ 

 5.1) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 
             รายจ่ายทั่วไป  

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บี
ทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) งบประมาณจำนวน 79 ,600 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื ่อง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

  3) เครื ่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด     
ไม่เกิน40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

   ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
-  ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง  (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เคร่ือง (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
งบประมาณจำนวน 79 ,600 บาท เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าจ ัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

   1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
   2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 
 

/3) เครื่องปรับ... 



๙ 
 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
กำหนด) 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมสภาครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แผนงานบริหารงาน 

นายกฯ ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  
บีทียู จำนวน 2 เคร่ือง งบประมาณจำนวน 79,600 บาท แต่ไม่ได้ระบุ           
ระบบ Inverter ไว้ ซึ ่งระบบ Inverter นั ้น เป็นระบบประหยัดไฟ 
เพื ่อให้การจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศเป็นไปด้วยถูกต้องและมีระบบ
ประหยัดไฟฟ้า จ ึงขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงโดยเพิ ่มคำว่า        
ระบบ Inverter เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเป้นระบบประหยัด
ไฟฟ้าครับ 

นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์     - การประชุมสภาฯครั้งที่แล้วได้โอนงบประมาณเพ่ิมไปแล้วแต่ไม่ได้         
    หัวหน้าสำนักปลัด         ขอเปล่ียนแปลงคำชี้แจง จึงขอเพิ่มข้อความ ระบบ Inverter ค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
      มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ  

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564  
ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
- ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง   ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) งบประมาณ
จำนวน 79,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 
2 เครื ่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
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๑๐ 
 

  3) เครื ่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด     
ไ ม ่ เ ก ิ น 4 0 ,0 0 0 บ ี ท ี ย ู ต ้ อ ง ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

   ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
-  ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง  (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
งบประมาณจำนวน 79 ,600 บาท เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าจ ั ดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

   1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
   2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่น ๆ  

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ - ขอฝากกองช่างช่วยนำรถแบลคโฮของ อบต. ไปตกัดินบริเวณฝายแม้ว 
    ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ตักดินประมาณ ๕ ลำครับ และขอฝากประชาสัมพันธ์อีก ๑ เร่ืองครับ 
 ขอบรรจุงานสภาวัฒนธรรม ประเพณีเลี้ยงผี ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔    

ที่ผาอื้อ หากผู้เข้าร่วมเกิน ๕๐ คน ต้องขออนุญาตใครครับ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - เกิน ๕0 คนใหแ้จ้งที่ รพ.สต. ครับ เพื่อแจ้งให้ทางอำเภออีกคร้ัง หาก 
       เลขานุการฯ          ไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถจัดได้ครับ เพราะเป็นการฝ่าฝืนครับ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ - ขอแจ้งข่าวอ่างแม่มานครับ อ่างแม่มานได้ปล่อยน้ำเพ่ือรักษาระดับน้ำ 
    ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอให้ทาง อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยครับเพราะเป็น

นโยบายจากทางอำเภอครับ ระดับน้ำอ่างแม่มานมี ๑๓               ล้าน
ลูกบาศก์เมตรครับ และขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์นายอำเภอสูงเม่น    ๐๘๓-
๘๘๗๓๕๗๗ ครับ 

นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ - ขอแจ้งข่าวจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่ืองการช่วยเหลือ 
   หัวหน้าสำนักปลัด          กรณีเกิดวาตภัยหรือภัยธรรมชาติ ขอให้ช่วยตรวจสอบและต้องแจ้งภายใน 

  ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เหตุสงบลงเนื่องจากเป็นเหตุด่วน ขอให้ทาง ส.อบต.        
                         /ช่วยลงพื้นที่....    



๑๑ 
 

ช่วยลงพื้นที่ในหมู่บ้านของท่านด้วยค่ะ จะได้ช่วยเหลือภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
และเป็นการช่วยเหลือที่ทั่วถึง 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ต้องแจ้ง ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ช่วยดูไดโว่และเล่ือยโซ่ เตรียมความพร้อม 
    ส.อบต.หมู่ที่ 12  ในฤดูฝนด้วยครับ 
นายกฤษดา  ชิดชม  - ผนังเรียงหิน ชาวบ้านถามว่าจะเริ่มทำช่วงไหนครับ ช่วยเอารถไปปรับตรง 
  รองประธานสภา  โค้งก่อนได้มั้ยครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - ผมได้แจ้งผู้รับเหมาไปแล้วครับ เดียวจะให้กองช่างแจ้งผู้รับเหมาให้มา 
           นายกฯ  ซ่อมแซมอีกครั้งครับ 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - เป็นการปรับโดยเอาหินคลุกลง เนื่องจากยังอยู่ในระยะประกัน  
    ประธานในที่ประชุม  

นายกฤษดา  ชิดชม  - อีกเรื่องที่จะเสนอขอให้ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการ คือ ระบบเคร่ืองเสียง 
รองประธานสภา ในห้องประชุมสภาฯควรจะรื้อออกแล้วเปลี่ยนระบบใหม่ให้ดีกว่านี้ รวมถึง

โต๊ะเก้าอี้ของสมาชิกสภาฯด้วย 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ปีงบประมาณนี้อาจไม่ทันหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่คงเป็นการเสนอ 
 ประธานในที่ประชุม  ให้ดำเนินการในปีงบประมาณหน้าที่จะถึงนี้ 
นายกษิเดชภ์ ปินใจ - ขอสอบถามเร่ืองราวกั้นข้างทางบริเวณ หมู่ที่ ๓ ครับเนื่องจากมีคนตก 
  ส.อบต. หมู่ที่ ๓      เสียชีวิตหลายคนแล้ว อันตรายมากครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ผมไปลงพื้นที่มาแล้วครับ เดียวผมจะให้กองช่างคำนวณอุปกรณ์ และให้ 
         นายกฯ   พนักงาน อบต.เราไปแก้ไขโดยให้ท่านลงพ้ืนที่กับกองช่างครับ ต้องดูสภาพ
    พื้นที่ว่าจะดำเนินการได้ขนาดไหน      
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - ขอฝากเรื่องราวกั้นข้างทางบริเวณ หมู่ที่ ๕ ด้วยครับ 
    ส.อบต. หมู่ที่ ๕    

นายพงศกร จัดของ  -  ขอสอบถามการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบ ๖๔ แต่ละโครงการดำเนินการ 
  ส. อบต.หมู่ที่ 1   ถึงไหนแล้ว 
นายกฤษดา  ชิดชม  -  โครงการรางระบายน้ำด้วยครับ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนบ้างหรือไม่ 
 รองประธานสภา   

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ได้เร่งรัดกองช่างเขียนแบบและประมาณการราคา โดยส่วนหนึ่งบาง 
          นายก   โครงการจะได้ผู้รับจ้างในเร็วๆนี้ 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ประเพณีเลี้ยงผีให้ท่านไปดูตัวอย่างประเพณีผีตาโขนครับ 
 ประธานในที่ประชุม   

    นางวราพร พุ่มพวง  - ประเพณีเลี้ยงผีให้ท่านส่งเอกสารโครงการเข้ามาที่ อบต. ทางเราจะส่ง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  ให้ทางอำเภอ และส่งให้กรรมการระดับจังหวัดอีกครั้งค่ะ 

/นายสมบูรณ์... 



๑๒ 
 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - ให้ ส.อบต.สมพงศ์ รวบรวมเอกสารส่งมาที่ อบต.ครับ ขอหารือเรื่อง  
ประธานในที่ประชุม งบประมาณจัดซื้อ เก้าอ้ีและไมโครโฟน ในห้องประชุมสภาด้วยครับ 
 เนื ่องจากใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงมีการชำรุดครับ ขอให้ดู

งบประมาณ ปี 2565 ด้วยครับ 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - ขอสอบถามเร่ืองการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ พาดโยงเสาไฟฟ้าควรให้ใครมาตัด 
    ส.อบต. หมู่ที่ ๕    ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - แจ้งในไลน์ชุมนุมไฟฟ้าครับ ผู้การไฟฟ้าจะให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาตัด  
          นายก   เนื่องจากเราตัดเองจะเกิดอันตรายครับ 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มีวันนี้ 
ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณทุกท่าน วันนี้ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 

   (ลงชื่อ)       สิ      สมสิทธิ์ จาคำมา      ผู้บันทึกการประชุม 
                       (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

    (ลงชื่อ)      ธนกฤต รุจิระพงศ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 

(ลงชื่อ)        ธนพล  ทนทาน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนพล  ทนทาน) 
                        ส.อบต.หมู่ที่ 6 

(ลงชื่อ)       อำไพ  เพลิดเพลิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 1 


