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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 / ๒๕63  คร้ังที่ 1 

วันที่   21  กุมภาพันธ์   ๒๕63  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผูม้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
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นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
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นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน 
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นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางสาวบุษบา  ปินนอ 
นางเนตรนภา  พากเพียร 
นายชาคร  จันทร์ตา 
นายอภิเชษฐ์ เหมืองหม้อ 
นางวราพร สุนทรสลิษฏ์กุล 
จ่าเอกอุดมพร อรุณโน 
นางกาญจนา จำลองกาศ 
นายสุริยัน สุขสำราญ 
นางธัญลักษณ์ แปงใจ 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หัวฝาย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นายช่างโยธา 
นักวิชาการพัสดุ 
 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ  
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์  
วราพร  พุ่มพวง      
วริศรา  สีใจวงค์ 

  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  บุษบา  ปินนอ 
  เนตรนภา  พากเพียร 
  ชาคร  จันทร์ตา 
  อภิเชษฐ์ เหมืองหม้อ 
  วราพร สุนทรสลิษฏ์กุล 
  อุดมพร อรุณโน 
  กาญจนา จำลองกาศ 
  สุริยัน สุขสำราญ 
  ธัญลักษณ์ แปงใจ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 /2563  ครั้งที่ 1  
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปี 2563 เด็กต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป เกิดก่อนวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 โดยรับใบสมัครที่ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
คัดเลือกจากเด็กเล็กที่มีภูมิลำเนาในตำบลหัวฝายหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การ 
         /บริหาร... 
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บริหารส่วนตำบลหัวฝาย หรือเด็กที่ผู้ปกครองย้ายมาประกอบอาชีพในเขต   
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ในกรณีที่อยู่นอกเขต ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายด้วย  
2. กองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 เป็นโครงการที่สะท้อนถึงความมีอารยะธรรมของตนเองที่
ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีให้แก่ตนเองและสังคม โดยมีกิจกรรมอบรมทำลูกประคบสมุนไพรคลายเส้น       
ยาหม่องสมุนไพรคลายเส้น หอมจังสูดดม และน้ำมันสมุนไพรนวดเส้น โดยจัด
อบรมที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ในวันที่ 25 - 27 
มีนาคม 2563 จำนวน 3 วัน                     
3. ขอแจ้งกำหนดการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ ตุงหลวง 
ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  2 -8 มีนาคม 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ          
พระอารามหลวง อบต.หัวฝาย ได้รับมอบหมายให้ ผู้ชายแต่งกายชุดสีขาว ร่วมกับ 
อบต.น้ำชำ ได้รับมอบหมายให้ผู้หญิงแต่งกายเชิญเครื่องสักการะ ร่วมขบวนแห่
ของอำเภอสูงเม่น ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขอเชิญ คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ร่วมแต่งชุดขาวและเดินขบวนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝายครับ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่  2  
       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุม  -   มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562     
                      ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  2562  

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา 
1) ญัตติพิจารณา เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย นำเสนอต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม      

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
นายกฯ              ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมทั้ งได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก  

               /องค์การ...    
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องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ        
ของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเป็นปัญหาความต้องการที่มิได้บรรจุ
อยู่ในแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดท ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ.2559 ข้อ ๔ (โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น 
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ
ให้หมายความรวมถึงการ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
และข้อ ๒๒ (เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจเพิ่ ม เติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้  เพื่ อ เป็น ไป           
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น   
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
เพื่อให้ ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็น
อย่างยิ่ง ว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนต่อไป ดังนั้นในวันนี้ผมจึงได้นำเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติ    
เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายเอกสารให้กับทุกท่านไปศึกษา
ข้อมูลกันล่วงหน้าแล้วครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานในที่ประชุม    (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) นั้น รายละเอียดตามเอกสาร
แนบแจกจ่ายให้ท่านในที่ประชุมแล้วนั้นนอกจากนั้น ก็ขอให้ท่านได้ร่วม
พิจารณาในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) เพื่อให้เกิดความรอบคอบชัดเจนจึงขอให้ท่านใช้เวลาในการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ในวันนี้ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็
ให้ซักถามที่ประชุม ก่อนที่จะผ่านให้ความเห็นชอบตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ประธานในที่ประชุม เพิ่ มเติม (ฉบับที่  2) เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใด          
จะสอบถามหรือมคีวามเห็นประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถาม     

 
/ประการใด... 
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ประการใด ก็ขอพักเบรกไว้ 15 นาที หลังจากนั้นก็ขอเชิญทุกท่านกลับเข้า
ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบองค์
ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม  -ใช้เวลาในการพักเบรกมานานพอสมควรแล้ว และทีป่ระชุมได้ร่วมกัน 
ประธานในที่ประชุม     พิจารณาพร้อมกับมีการอภิปรายซักถามกันอย่างหลากหลายในที่ประชุม

แล้วนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ที่ประชุม   -  มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

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

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในครั้งนี้ ซึ่งผมจะได้รีบ
ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2)  ตามขั้นตอนต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
        สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ปี พ.ศ.2565 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม -  ขอเชิญเลขาสภาฯ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  
ประธานในที่ประชุมฯ        
นายสมสิทธิ์  จาคำมา  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  

เลขานุการสภาฯ       และคณะผู้บริหาร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา      
ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน        
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอสอบถามที่ประชุมว่า ปี 2564 ควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประธานในที่ประชุมฯ      ประจำปีไว้กี่สมัย โดยกำหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย     

ซึ่งในการประชุมวันนี้เป็นสมัยแรกของปี 2564 
นายสมพงศ์  ดวงจันทร์     - เสนอที่ประชุมกำหนดไว้ 4 สมัย 
     ส.อบต.หมู่ที่ 9          
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
  ประธานในที่ประชุมฯ 
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       มติที่ประชุม           - มีมติเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี 2564          
ไว้ 4 สมัย โดย สมัยแรกได้ประชุมในวันนี้แล้ว คงเหลืออีก 3 สมัย    
กำหนดไว้ ดังนี้    

                                      สมัยสามัญสมัยที่ 2  วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 3  วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 4  วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
          กำหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  2565  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมมานานพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 12.00 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักรับประทานอาหารกลางวัน  และหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้ว 

ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 13.30น.       
เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลอืต่อไป 

          เร่ิมประชุมภาคบา่ยเวลา 13.30 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบองค์   
                           ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อในภาค  
                           บา่ยตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

ปีงบประมาณ  2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”               
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

/นายสมบูรณ์... 
                                                             
 นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  
 ประธานในที่ประชุม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สภาให้ความ

เห็นชอบในการปรับปรุงแผนในการประชุมสภาวันนี้ในภาคเช้าไปแล้ว และ
ท่านนายกในฐานะผู้บริหารก็ได้ลงนามประกาศใช้แผนแล้วนั้น ถือว่าการ
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ปรับปรุงแผนสมบูรณ์ ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารนำเสนอต่อที่ประชุม
ในการโอนงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 5.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่  
นายกฯ          แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ขอโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่าย จำนวน 305,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีต
เสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก)      
ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 27.00 เมตร บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มาน    
ข้างบ้านนายกำพล งามสันเที้ย บ้านเลขที่ 146/3 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 
ต ำบ ล หั ว ฝ าย  ไป สิ้ น สุ ด บ ริ เวณ ต ลิ่ ง ล ำห้ ว ย แ ม่ ม าน ข้ า งบ้ าน                  
นายพร สรรเสริญ บ้านเลขที่ 146/4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 เพื่อจ่ายเป็น        
ค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร    
(ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 35.00 เมตร 
บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ 10 
ตำบลหัวฝาย โอนลดจำนวน 305,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ 10 จำนวน 
305,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่ง
พัง ความสูง 2.50 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร 
ความยาว 27.00 เมตร บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มาน ข้างบ้านนายกำพล 
งามสันเที้ย บ้านเลขที่  146/3 บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 ตำบลหัวฝาย         
ไปสิ้ นสุดบริ เวณ ตลิ่ งลำห้ วยแม่มานข้ างบ้ าน  นายพร สรรเสริญ      
บ้านเลขที่ 146/4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกนำเสนอโครงการขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
  ประธานในที่ประชุม  รายการต่อไปครับ 

    
 /จ.ส.ต.ประยุทธ... 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 5.2) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่  
นายกฯ          แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง       
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 ขอโอน
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งบประมาณไปตั้งจ่าย จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 
0.30 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 46.00 เมตร โดยเริ่มจาก
บริเวณข้างบ้านนายสุทธิชัย สมจิตร บ้านเลขที่ 107 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 
10 ตำบลหัวฝาย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้าน นางกมลวรรณ 
อ่องรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 109 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 เพื่อจ่ายเป็น        
ค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร    
(ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 35.00 เมตร 
บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ 10 
ตำบลหัวฝาย โอนลดจำนวน 90,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานในที่ประชุม          

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 
ขอโอนงบประมาณไปตั้ งจ่าย จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น         
ค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร 
ความลึก 0.30 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 46.00 เมตร      
โดยเริ่มจากบริเวณข้างบ้านนายสุทธิชัย สมจิตร บ้านเลขที่  107        
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณข้าง
บ้านนางกมลวรรณ อ่องรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 109 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 
ตำบลหัวฝาย 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  

 6.1) ขอความเห็นชอบโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กบานเล่ือนกระจก ขอโอนงบปะมาณเพ่ิม จำนวน 5,000 บาท 
                /โอนลดจาก... 
 
- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โอนลดงบประมาณจำนวน 5,000 บาท
และขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
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     ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 
5,000 บาท 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 
10,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญท่านนายกฯชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ  
ประธานในที่ประชุม         
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกจะนำมาเก็บเอกสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
          นายกฯ          เพื่อดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ครับ ซึ่งเดิมตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อตู้เอกสาร
แล้วแต่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นขอโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อจัดซื้อตู้
เอกสารอีก 1 ตู้ ขอโอนงบประมาณจำนวน 5,000 บาท และขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายจากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 5,000 
บาท แก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงเป็นเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 10,000 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
    มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเล่ือนกระจก งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม จำนวน 5,000 บาท 
- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการเพื่อจ่ายเป็น        
ค่ าจั ดซื้ อ วัสดุ โฆษ ณ าและ เผยแพ ร่  โอนลดงบประม าณ จำนวน        
5,000 บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
เป็น 
 ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 
5,000 บาท 
 

/ขอแก้ไข... 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 
10,000 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    7.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
นายกฯ          งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว งบประมาณที่โอนเพิ่ม 
จำนวน 270 บาท 
- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โอนลดงบประมาณจำนวน 270 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ  
ประธานในที่ประชุม         
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์   - เนื่องจากขณะนั้นตอนตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
หัวหน้าสำนักงานปลัด          ปี 63 เจ้าหน้าที่พัสดุได้ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาดเก้าอี้สำนักงานจาก     
 โกลบอลเฮ้าส์ เป็นเก้าอี้เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน แต่ปัจจุบันราคา

เพ่ิมตัวละ 90 บาทค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
  ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ิมแผนงาน 

 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้า อ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
งบประมาณที่โอนเพิ่ม จำนวน 270 บาท 

- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  รายการเพื่อจ่ายเป็น       
ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โอนลดงบประมาณจำนวน 270 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชญินายกนำเสนอโครงการขอโอนงบประมาณรายการต่อไปครับ 
  ประธานในที่ประชุม  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    7.2) โอนงบประมาณเพ่ิมแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

นายกฯ            การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณที่ โอนเพิ่ม จำนวน     
90 บาท 

      
/โอนลดจาก... 

- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการเพื่อจ่ายเป็น        
ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โอนลดงบประมาณจำนวน 90 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม    - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 
ประธานในที่ประชุม         ครับ 
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นางวราพร พุ่มพวง    - เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุได้ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาดเก้าอี้สำนักงาน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   จากโกลบอลเฮ้าส์ เป็นเก้าอี้เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน แต่ปัจจุบัน

ราคาต้องเพิ่มตัวละ 90 บาทค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนงบประมาณเพิ่มแผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณที่โอนเพิ่ม จำนวน 90 บาท 
- โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการเพื่อจ่ายเป็น        
ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โอนลดงบประมาณจำนวน 90 บาท 

ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ    
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญนายกนำเสนอรายการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงประกอบ 
 ประธานในที่ประชุม       งบประมาณรายจ่ายครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 8.1) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 
             นายกฯ              รายจ่ายทั่ วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป          

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

     ข้อความเดิม 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติด

ผนัง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด 
ดังนี้ 

      1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
      2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

 
                 /3)เคร่ืองปรับ... 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  
24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

     ข้อความใหม่ 
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รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

      1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
      2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
  ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ        
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

     ข้อความเดิม 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติด

ผนัง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด 
ดังนี้ 

      1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
      2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  
24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑก์ำหนด) 

     ข้อความใหม่ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
32,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
                /(ราคารวม... 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑก์ำหนด ดังนี้ 

      1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
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      2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอเชิญนายกนำเสนอขอความเห็นชอบแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจง 
 ประธานในที่ประชุม       ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 2563 รายการต่อไปครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 8.2) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 
           นายกฯ   รายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  

      ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
      ข้อความเดิม 

รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง 
จำนวน  1  เครื่ อ ง ราคา 32 ,400  บาท  เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด 
ดังนี้ 

        1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
        2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 
ข้อความใหม่ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 

     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

                 
 /3)เคร่ืองปรับ... 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
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 ประธานในที่ประชุม        

นายสมพงศ ์ ดวงจันทร์ - ขอสอบถามว่าจะติดเคร่ืองปรับอากาศที่ห้องไหนครับ 
     ส.อบต. หมู่ที่ 9                  
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์   - ห้องกองคลังและห้องประชุมร่มโพธิค์่ะ เนื่องจากห้องประชุม  
หัวหน้าสำนักงานปลดั          เครื่องปรับอากาศเสีย 1 ตัวค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  แผนงานบริหารงาน                                                            
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  

              แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
      ข้อความเดิม 

รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง 
จำนวน  1  เครื่ อ ง ราคา 32 ,400  บาท  เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ด ซื้ อ
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด 
ดังนี้ 

        1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
        2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 
ข้อความใหม่ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 

                    /2) ราคา... 
    2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอเชญินายกนำเสนอขอความเห็นชอบแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจง 
 ประธานในที่ประชุม       ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 2563 ครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    8.3) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงประกอบงบประมาณ    

นายกฯ  รายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์   
คอมพิวเตอร ์            

      ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
      ข้อความเดิม 

รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต      

         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า       
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
        - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซน 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

        - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
                          /มีถาดใส่... 

       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ custom 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
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                ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
      ข้อความใหม่ 

รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   

       คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า      
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)      

        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
        - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

        - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  
 
       /นายสมบูรณ์... 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  แผนงานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

      ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
      ข้อความเดิม 

รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า       
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
        - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซน 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดกีว่า จำนวน   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

        - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

        - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
 

                                                                                                              /ขอแก้ไข... 
                ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

      ข้อความใหม่ 
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รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   

       คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า      
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
        - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

        - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  

ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองอื่นๆ 
นายสมพงศ์ ดวงจนัทร์  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร จากการประชาคม 
  ส.อบต.หมู่ที่ 9 ของทุกหมู่บ้าน เป็นการรับทราบปัญหาของหมู่บ้าน 
 

/1.ปัญหา... 
  1.ปัญหารางระบายน้ำ ในตำบลหัวฝาย เป็นการระบายน้ำเสีย     

แต่ละหมู่บ้ านมีพื้นที่ แตกต่างกัน ขอสอบถามการทำความสะอาด          
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ท่อระบายน้ำ อยากให้ทุกหมู่บ้านได้ช่วยกันทำกันเอง เนื่องจากผู้รับเหมา 
ไม่สามารถจะทำแค่หมู่บ้านหมู่ใดหมู่บ้านหนึ่งได้ เนื่องจากงบประมาณที่ 
อบต.สนับสนุนนั้นน้อยมาก กล่าวคืออัตราค่าจ้างในราคา   ถูกมาก 

  2.ขอสอบถามการขุดบ่อน้ำตื้น มีในแผนฯหรือไม่ครับ หากมีต้อง
ปฏิบตัิอย่างไรครับ เนื่องจากรถแบคโฮเราก็มีแล้ว 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญผู้บรหิารชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 
ประธานในที่ประชุม 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัญหาต่างๆ 
            นายกฯ   1.เรื่องรางระบายน้ำ จะให้กองช่างไปประมาณการส่วนงบประมาณทาง 

อบต.จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 2.การขุดบ่อน้ำตื้น รถแบคโฮมันทำไม่ได้ในฤดูนี้ แต่หากตรวจจุดไหนแน่ใจ

ว่ามีน้ำให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือเข้ามา แล้วจะให้กองช่างลงประมาณการ     
ค่าน้ำมันเช้ือพลิง เพ่ือจะได้เป็นหลักฐานหาก อบต.ถูกหน่วยงานตรวจสอบ 
และต้องขุดดินในที่สาธารณประโยชน์นะครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอสอบถามเร่ืองน้ำ ที่ทาง อบต.นำไปแจกจ่ายประชาชนน้ำยังไม่มี 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ความสะอาดเพียงพอ แต่ทาง อบต.มีบ่อน้ำลึกอยู่ขอให้ทาง อบต.เปลี่ยน

แทงค์กรองทราย เพื่อจะได้แจกให้ประชาชนได้ เนื่องจากสะอาดและ
ปลอดภัย และกระผมขอสอบถามเร่ืองประปา หมู่ที่ 4 เป็นอยา่งไรบ้าง 
เนื่องจากครั้งที่แล้วผมเห็นว่าทรายน้อยไปครับ ซึ่งประปาของวัดศรีดอกใช้
ทรายและหินในการกรองน้ำเยอะกว่านี้นะครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - เร่ืองน้ำเนื่องจากเมื่อก่อน อบต.ไม่มีบ่อจึงขุดบ่อน้ำลึก 180 เมตร  
          นายกฯ   เมื่อก่อนต้องดูดน้ำจากลำห้วย ผมจึงมีแนวคิดให้มีถัง 2 ถัง ให้เป็นถังกรอง 

1 ถัง และใช้สำหรับดับเพลิงอีก 1 ถัง แต่ต้องปรึกษาประปาส่วนภูมิภาค
เด่นชัยก่อนครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประปา หมู่ที่ 4  
ประธานในที่ประชุม  ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 
  นายเฮียง ชาวนา   - ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประปา หมู่ที่ 4 ทางหมู่บ้านล้างทุก 3 เดือน 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4   การประปาส่วนภูมิภาคเด่นชัยได้มาตรวจสภาพน้ำ ผลการตรวจคือสภาพ

น้ำพอใช้ได้ครับ  ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ 
นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอชี้แจงประปาวัดศรีดอก ขนาด 150 เมตร หากไม่ล้างบ่อยจะทำให้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ไม่สะอาดครับ 
 

    
   /นายพงศกร... 

 
นายพงศกร จัดของ  - ขอสอบถามเร่ืองทำถนนของ หมู่ที่ 1 เอกสารอยู่ที่ผมยังไม่ได้ส่ง ขอสอบ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 1 ถามเรื่องการขอขยายเขตถนนให้ จพง.ที่ดิน หักแบ่งเป็นางสาธารณะ     
ต้องให้สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 2 คนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเองหรือ
ครับ หาก อบต.จ่ายไปแล้วบางส่วนและไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญปลัดชี้แจงเร่ืองที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 
ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับว่า ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินที่มีการ 

เลขานกุารฯ           รังวัดหักแบ่งเป็นทางสาธารณะเพ่ือสร้างถนนไปแล้วแต่หากว่าถ้าโครงการ
ไม่สามารถจะที่ทำได้ เพราะบางแปลงไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ดำเนินการ
ให ้ทาง สนง.ที่ดิน จะไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอชี้แจงประปาวัดศรีดอก ขนาด 150 เมตร หากไม่ล้างบ่อยจะทำให้ 
ประธานในที่ประชุม  น้ำไม่สะอาดนะครับ  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เรื่องที่ดินหักแบ่งเป็นทางสาธารณะเพ่ือสร้างถนนของ หมู่ที่ 12 ก็มี 

 ส.อบต.หมู่ที่ 12 เหมือนกันนะครับ ผมขอแนะนำให้ทำเป็นหนังสือเชิญประชุมมาทำความ
ชี้แจงให้เจ้าของที่ดินรับทราบปัญหาของตนเองจะได้ทราบปัญหาของ
ตนเองและรับไปดำเนินการ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - จากที่ ส.อบต.สมบูรณ์ แนะนำมาผมไดใ้ห้ปลัดทำหนังสือเชิญประชุม 
          นายกฯ   เจ้าของที่นามาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแล้วครั้งหนึ่ง กรณีให้เจ้าของที่

นาไปหักแบ่งเป็นทางสาธารณะเพื่อก่อสร้างถนน ซึ่งเจ้าของที่นาข้างเคียง
ถนนสายรอ่งแคได้ประชุมชี้แจงทำความใจกัน      
ไปแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังตัดแบ่งที่ดินไม่แล้วเสร็จเพราะบางรายยังไม่ได้
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือจะได้ชี้แจงแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

นายพงศกร จัดของ - ขอสนับสนุนตามที่ นายสมบรูณ์ ชอบธรรม ส.อบต.หมู่ที่ 12 เป็น 
  ส.อบตหมู่ที่ 1                ทางออกที่ด ี
นายกฤษดา  ชิดชม  - เชิญ นายชิด งาต้น ส.อบต. หมู่ที่ 3 ชี้แจงเรือ่งของที่ดินของหมู่ที่ 3      
ประธานในที่ประชุม   ว่าได้ทำวิธีใดครับ 
  นายชดิ งาต้น   - ผมขอให้ทาง อบต.ออกหนังสือให้ แต่เร่ืองแจกหนังสือทาง ส.อบต. 
  ส.อบต.หมูท่ี่ 3  เป็นคนแจกเอกสารครับ 
  นายกษิเดชภ์  ปินใจ  - ผมเห็นด้วยกับการออกหนังสือ เพราะ หมู่ที่ 3 ก็ทำเป็นหนังสือ และ 
     ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผม 2 คนเป็นคนช่วยกันประสานเจ้าของนาครับ 
นายกฤษดา  ชิดชม  - เชิญ นายทองเหลื่อน เครือพาน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ครับ 
ประธานในที่ประชุม  
นายทองเลื่อน  เครือพาน - ขอสอบถามท่านนายกฯ เร่ืองถนน หากจุดนั้นไม่สามารถทำได้ ผมขอ 
     ส.อบต.หมู่ที่ 4  สอบถามว่าจะเปลี่ยนจุดได้หรือไม่ 

/นายกฤษดา… 
นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอให้ท่านไปสอบถามความต้องการของประชาชนโดยการไปจัดทำ 
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ประธานในที่ประชุม  ประชาคมรับฟังความเห้นมาก่อนครับ 
นางนิภาภรณ์   คมสัน  - ขอทราบเรื่องรางระบายน้ำ ม.11 หน้าเต้นท์รถนายตุ่นด้วย จะแก้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 ปัญหาอย่างไรค่ะ เพื่อจะได้แก้ไขก่อนฤดูฝนที่จะถึงนี้  เนื่องจากช่วง
ประชาคมหมู่บ้านล่าสุด ทางอำเภอได้แนะนำให้ทำโครงการไปที่ อบต.และ
อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ ก็เลยอยากทราบว่าทางบริหารเห็นว่าจะทำ
อย่างไรดี         

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - จากที่ผมลงพ้ืนที่เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตัน เนื่องจากมีถุงพลาสติกติดปาก 
นายก อบต. ท่อ (ขยะและเศษสวะ) ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เชิญชวน

ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด และช่วยเหลือตนเองก่อนนะครับ 
นางนิภาภรณ์   คมสัน  - ขอให้ทาง อบต.ช่วยทำโครงการลงในแผนฯ เพ่ือจะให้จังหวัดลงมาแก้ไข 
    ส.อบต.หมู่ที่ 11  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ผมขอเสนอใหขุ้ดบ่อพักน้ำแล้วใช้เครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาไปก่อน 
    ส.อบต.หมูท่ี่ 12   
นายธนพล ทนทาน  - ขอนะนำให้ทำท่อคู่ในการแก้ไขปัญหาเหมือน หมู่ที่ 6 ที่เคยแก้ปัญหา 
   ส.อบต.หมูท่ี่ 6  
นายกษิเดชภ์  ปินใจ  - ผมขอเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีธนาคารน้ำครับ ซึ่งผมได้แนวคิดนี้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 จากการลงพื้นที่ ร่วมประชาคมหมู่บ้ าน หมู่ที่  3  ไปดูตัวอย่างได้ที่           
บ้านนายผัด มากมาย 

นายสุรเดช   เสนะสุนันทา - ขอเสนอแนะให้ทาง หมู่ที่ 11 ไปสอบถามตำบลดอนมูล เพราะเขาใช้ 
    ส.อบต.หมู่ที่ 8  วิธีใดในการแก้ปัญหา ทำให้น้ำไม่ท่วมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างช่วยชี้แจงต่อที่ประชชุมด้วยนะครับ 
     ส.อบต.หมู่ที่ 12   1.ทางเข้าบ้านป่าผึ้งยังไม่ได้การแก้ไขโดยขอให้กองช่างใช้ยางแอส- 
    ฟัสท์ติกในการแก้ไขปัญหา  

2.การแก้ปัญหาโดยใชร้ถแบคโฮร ของ อบจ. ขุดลอกร่องขี้วัวจะขอ
สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก อบต. นะครับ เดียวหมู่ที่ 12 จะทำเป็น
หนังสือเข้ามาที่ อบต. เนื่องจากต้องใช้รถแบคโฮรขนาดใหญ่ดำเนินการ 

3.ขอสอบถามเรื่องคนขับรถแบคโฮ ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 
4.ขอแนะนำพนักงานประจำรถดับเพลิง ควรมีสัก 3 คนนะครับ 

เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
5.โครงการพื้นฐานตอนนี้เริ่มทำแล้วใช่มั้ยครับ และเหลืออีกกี่

โครงการ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับ 

นายก อบต. 
 

/นายวีรยุทธ… 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมครับ การเพิ่มเติมไหล่ทางแอสฟัสท์ติก และ 
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ผูอ้ำนวยการกองชา่ง โครงการที่ใช้แบบมาตรฐานสามารถดำเนินการได้เลยไม่มีวิศวกรรับรอง
แบบอีก ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโครงการที่ไม่มีแบบมาตรฐาน
ต้องรอให้มีการชี้ชัดก่อน ส่วนโครงการฝาย หมู่ที่ 5 การก่อสร้างถาวรวัตถุ
ในแม่น้ำสาขาต้องมีการออกแบบโดยชลประทานจึงต้องมีงบประมาณ
มากกว่านี้ครับ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ขอเสนอการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่มาน เนื่องจากมีวัชพืชในลำห้วย 
  ส.อบต.หมู่ที่ 9 แม่มาน มีแผนงานโครงการขุดลอกคลองหรือไม่ และมีการซ้ำซ้อนกับ

กรมการปกครองหรือไม่  
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - ผมขอชี้แจงการขุดลอกรื้อวัชพืช เป็นงบประมาณจากสำนักงานป้องกัน 
ผู้อำนวยการกองช่าง และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และแผนงานขุดคลองไม่ซ้ำซ้อนกับ

หน่วยงานอื่นแน่นอนครับ 

นายพงศกร จัดของ - ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2 เร่ืองครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1                 1.ขอใหแ้ก้ปัญหาไมโครโฟนห้องประชุมไม่ดัง 

2.เรื่องรถแบคโฮรและคนขับ พร้อมหรือยังครับ จะได้ทำหนังสือ
เข้ามาขอใช้ครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอฝากเรื่องไมโครโฟนห้องประชุมไม่ดังด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ที่ 
 ประธานที่ประชุม       รับผิดชอบช่วยแก้ไขด้วยครับ  
นายสมพงศ์ ดวงจันทร ์ - ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยสมทบผ้าป่าขอเชิญคณะผู้บริหารและ 
     ส.อบต.หมูท่ี่ 9      สมาชิก อบต. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่  9    

ตำบลหัวฝายนะครับ 
นายธนกฤต รุจิระพงศ์ - ขอสอบถามเรื่องขยะ ว่าทาง อบต.มีการเก็บขยะอันตรายวันไหน และ 
    ส.อบต. หมู่ที่ 5         ขยะอิเลคทรอนิกส์เป็นขยะอันตรายหรือไม่ 
นางสกุัญญา วงศ์วังจันทร์     - การเก็บขยะอันตรายจะมีพนักงานของ อบต. ลงพื้นที่เดือนละ 1 คร้ัง  

หัวหน้าสำนักปลัด   และทาง อบต.จะมาแยกประเภทเองค่ะ 
นายกฤษดา  ชิดชม  - เกี่ยวกับการเก็บขยะอันตรายเดืละครั้งของ อบต.หัวฝายขอให้ทาง อบต. 
ประธานที่ประชุม        ทำหนังสือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประกาศครับ 
นายชิด งานต้น   - ขอสอบถามเร่ืองไซฟอน 
ส.อบต. หมู่ที่ 3           
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - การยกคันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 9 เรื่องไซฟอน เดียวผมจะประสานกับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  หัวหน้าชลประทานอีกทีนะครับ และเป็นแผนปี 2563 – 2564 ครับ 

นายพงศกร จัดของ - แนะนำให้ทำหนังสือไปสอบถามที่สำนกงานชลประทานเลยครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 
            /นายกฤษดา… 
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นายกฤษดา  ชิดชม  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มี   
ประธานที่ประชุม        ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

 

            (ลงชื่อ)                    ผู้บันทึกการประชุม 
          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

    (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

                      
            (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                         ส.อบต.หมู่ที่ 5 

       
 
(ลงชื่อ)       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายธนพล  ทนทาน) 
                       ส.อบต.หมู่ที่ 6 

 
 
(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                      ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
     


