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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 /๒๕62  ครั้งที่  2   

วันที่  26  ธันวาคม  ๒๕62 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ ์ ชัยลอม 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชศูรี มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมชาย   โชคลาภ 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสุรเดช   เสนะสุนันทา 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
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ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  12 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
ชิด    งาต้น                
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน 
สมชาย   โชคลาภ 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สุรเดช   เสนะสุนันทา 
ชัชชญา  บัวบาน 
สมคิด    ชัยวิรัช 
สมพงศ์   ดวงจันทร์ 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
สมสิทธิ์  จาคำมา 

/ผูไ้ม่มา.... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางลำดวน ดวงจันทร์ ส.อบต.หมู ่13      แจ้งลาประชุม  
2. นายด่วน     ดาวแดน   ส.อบต.หมู่ 13      เสียชีวิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางวริศรา  สีใจวงค์  
นายศุภชัย ขีดสร้อย 
นางสาววณีา วาระกุล  
นางวราพร  สุนทรสลิษฏ์กุล 
จ่าเอกอุดมพร อรุณโน       
นางเนาวรัตน์ มนตรี 
                                                                                                                                                                        

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ                   
พนักงานธุรการ                                

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  วริศรา  สีใจวงค์ 
  ศุภชัย ขีดสร้อย 
  วีณา วาระกุล 
  วราพร  สุนทรสลิษฏ์กุล 
  อุดมพร อรุณโน       
  เนาวรัตน์ มนตรี 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
สมาชิกสภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระ-
รัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2562  
ครั้งที่  2  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1            เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.ประชาสัมพันธ์การกำหนดจัดงาน  1191 ปี ระหว่างวันที่ 28  

ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เพ่ืออนุรักษ ์
                                                             /ศิลปะ... 
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ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์  
ส่ ง เส ริ ม ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  แ ละก ระตุ้ น เศ รษ ฐกิ จ ข อ งจั งห วั ด แ พ ร่                 
เป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงามและเมืองเก่าของจั งหวัดแพร่      
มีขบวนแห่ฉลองสมโภชเมืองแพร่ 1191 ปีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนช้าง 
ขบวนเครื่องสักการะ จาก 8 อำเภอ ในวันที่  28 ธันวาคม 2562        
เวลา 16.00 น. เร่ิมต้นจากโรงเรียนเจริญราษฎร์ 

 2.ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนาล้อม หมู่ที่  1 บ้านช่องลม  ทอดถวาย         
วัดช่องลม ในวันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. และ 

  3.ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคี  บ้ านเหล่าเจริญ  หมู่ที่  9 ตำบลหัวฝาย จะถวายองค์ผ้าป่า          
ในวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านเหล่าเจริญ หากคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก อบต. ท่านใดจะร่วมบุญก็ของเชิญได้นะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒            เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                                 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 คร้ังที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุม                    -  มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562    
                                   ครั้งที่ 1 วันที่  6 ธันวาคม  2562 

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา 

3.1  ญัตติเพ่ือพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้อธิบายรายละเอียดการปรับปรุง      
 ประธานในที่ประชุม           แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ             

นายกฯ                   ทุกท่าน  กระผมขอนำเสนอการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
                            (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอ

ความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายเอกสารให้กับทุกท่านไปศึกษาข้อมูลกัน
ล่วงหน้าแล้วครับ 
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  นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
    ประธานในที่ประชุม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน

กลั่นกรองพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ให้ความเห็นชอบในที่
ประชุมตามลำดับขั้นตอนต่อไป เพ่ือให้เกิดความรอบคอบชัดเจนจึงขอให้
ท่านใช้เวลาในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ในวันนี้ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นหากท่านใดมี
ข้อสงสัยประการใดก็ให้ซักถามที่ประชุม ก่อนที่จะผ่านให้ความเห็นชอบ
ตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เมื่อทุกท่านใช้เวลาในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-     
ประธานในที่ประชุม 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรือมีความเห็นประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามประการ
ใดก็ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

ที่ประชุม -  มี ม ติ เอ ก ฉั น ท์ ให้ ค ว าม เห็ น ชอบ ร่ า งแผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น             
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

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

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ในครั้งนี้ ซึ่งผมจะได้
รีบลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไป 

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

แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ .ศ . 2561 -2565) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบับที่  1 )           
ตามขั้นตอนต่อไป และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพื่อประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

        /ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง  
จำนวน 22,000 บาท 

- เพ่ือเปน็ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2. มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

              /ข้อความใหม.่..  
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ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง  จำนวน 22,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้  
1) เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภ ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
                        /นายสมสทิธิ…์ 
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นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”                

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                                                               

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารชี้แจงเหตุต่อที่ประชุมในการขอแก้ไข             
ประธานในที่ประชุม  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ  

      2563 ในคร้ังนี ้      
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2563 นั้น ปัจจุบันการทำงานในสำนักงานมีการลงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศและใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลมากขึ้น  จึงได้             
มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ในปัจจุบนั  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
    มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ และให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงเป็น 

ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง  
จำนวน 22,000 บาท 

- เพ่ือเปน็ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี 

 
    /เทคโนโลยี... 
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เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน  การ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย0020 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2. มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง  จำนวน 22,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

                                                                                                      /หน่วยประมวล... 
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- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้  
1) เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภ ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 

ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เคร่ือง  
จำนวน 44,000 บาท 

 

       /เพ่ือเป็นค่า... 
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- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแ ผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2. มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เคร่ือง  จำนวน 44,000 บาท 

         /มีหน่วยประมวล... 



16 

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้  
1) เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภ ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กวา่ 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารชี้แจงเหตุต่อที่ประชุมในการขอแก้ไข             
ประธานในที่ประชุม  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ  

      2563 ในคร้ังนี ้     
 
 
 
            /จ.ส.ต.ประยุทธ...  
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2563 นั้น ปัจจุบันการทำงานในสำนักงานมีการลงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศและใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลมากขึ้น  จึงได้             
มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาแก้ไขเปล่ียนแปลง    

  คำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ในปัจจุบนั  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
    มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เคร่ือง  
จำนวน 44,000 บาท 

- เพ่ือเปน็ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2. มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
 
               /3.มีหน่วย... 
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3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์       
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เคร่ือง  จำนวน 44,000 บาท 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้  
1) เป็ นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภ ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 

                      /3)มีหน่วย... 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-    มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)                

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า     
3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม ประจำปี         
พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ตามวาระที่ได้พิจารณากันผ่านมาในวาระที่ 3 ที่ประชุมได้ให้ความ  
  ประธานในที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

และนายกในฐานะผู้บริหารได้ลงนามและประกาศใช้ไปแล้ว ดังนั้นทำให้
การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 
ครั้งที่  1 สมบูรณ์ และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายครับ  

นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการฯ          การรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”                
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
 

                    /แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน    
ระยะยาว                              

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารชี้แจงฐานะการเงินการคลังด้านเงินสะสม
ประธานในที่ประชุม         ต่อที่ประชุมในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง 10 โครงการ  
    ปีงบประมาณ 2563 ในคร้ังนี้            

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ              กระผมขอชี้แจงยอดเงนิสะสมทั้งหมด ณ 25 ธันวาคม 2562      

จำนวนทั้งสิ้น 43,970,960.73 บาท 

หัก - สำรองค่าใช้จ่ายประจำ 3 เดือน 5,000,000.00 บาท 

                                          - สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (เบ้ียยังชีพฯ) 3 เดือน   

       6,000,000.00 บาท 

รวม         11,000,000.00 บาท 

                                                                          คงเหลือ        32,970,960.73 บาท 

    หัก – สำรองกรณีสาธารณภัย 10%     3,297,096.07 บาท 

     คงเหลือเงินละสมใช้ได้    29,673,864.66 บาท 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - การใช้เงินสะสมต้องไตร่ตรองอย่างเหมาะสมและคุ้มค่านะครับ         
ประธานในที่ประชุม และผมขอเชิญนายกนำเสนอวาระที่  4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจำปี พ.ศ.2563 ครับ 
        /จ.ส.ต.ประยุทธ...
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   4.1)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม  
           นายกฯ เหล็ก บ้านดอนชัย หมู ่7 และหมู่ 10 งบประมาณ 4,500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่มาน 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร พร้อมงานไฟฟ้า
ส่องสว่าง บ้านดอนชัย หมู่ 7 ตำบลหัวฝาย  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
  ประธานในที่ประชุม              
นายกฤษดา  ชิดชม - ขอสอบถามการก่อสร้างจะสร้างสะพานแบบไหน และจะเอาสะพานตัว 
 รองประธานฯ         เดมิไปทิ้งที่ไหน 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - สะพานของเดิมทุบทิ้งทั้งหมด เนือ่งจากมีความคับแคบใชง้านมานาน  
ผู้อำนวยการกองช่าง และจะทำการออกแบบใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

8.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม approach slab อีกข้างละ 10 เมตร 
และมีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการสัญจรในเวลากลางคืน 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 และหมู่ 
10 งบประมาณ 4,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่มาน ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร. 
ความยาว 20.00 เมตร. พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนชัย หมู่  7 
ตำบลหัวฝาย  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    4.2)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักประจำ 
นายกฯ  ตำบลหัวฝายด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ 3,200,000   

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางด้วยการพื้นแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีรายการ
ดังนี้  
1.งานปรับปรุบถนนลาดยางด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา 
0.04 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 1,568.00 เมตร หรือมีพื้นที่    
ปูผิวแอสฟลัท์ติกคอกรีต ไม่น้อยกว่า 6,272.00 ตารางเมตร 
2.งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวไหล่ทาง ความหนา 0.04 เมตร 
จำนวน 2,374.00 ตารางเมตร 

/3.งานปผูิว... 
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3.งานปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ทางเชื่อม ความหนา 0.04 เมตร จำนวน 
1,177.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความหนา  
0.04 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 9,823 ตารางเมตร บ้านหัวฝาย หมู่ 3 – 
บ้านช่องลม หมู่ 2 ตำบลหัวฝาย โดยเริ่มต่อจากถนนลาดยางบริเวณหน้า
วัดศรีดอก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางบริเวณ
เขตติดต่อ ตำบลหัวฝายและตำบลสูงเม่น  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
  ประธานในที่ประชุม              
นายธนกฤต รุจิระพงศ์ - ช่วยดูแลฝารางและถนนให้พอดีกันด้วยนะครับ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 5          
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    - ให้เจา้ของพื้นที่ประสานดูแล หากเจอปัญหาให้เข้ามาที่ปรึกษากับกอง 
          นายกฯ ช่างครับ 
นายสุรเดช เสนะสุนันทา - ขอสอบถามปัญหาถนนแตกต้องแก้ปัญหาอย่างไรครับ 
     ส.อบต.หมู่ที่ 8          
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - แก้ไขโดยทำการอุดร่องรอยแตกด้วยแผ่นแอสฟัลท์ทับรอยที่แตกก่อน  
ผู้อำนวยการกองช่าง การปูทับด้วยผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตครับ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักประจำตำบลหัวฝายด้วยการปูผิว         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  งบประมาณ 3,200,000 บาท  เพื่ อจ่ ายเป็น          
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางด้วยการพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ความหนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีรายการดังนี้  
1.งานปรับปรุบถนนลาดยางด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา 
0.04 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 1,568.00 เมตร หรือมีพื้นที่    
ปูผิวแอสฟลัท์ติกคอกรีต ไม่น้อยกว่า 6,272.00 ตารางเมตร 
2.งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวไหล่ทาง ความหนา 0.04 เมตร 
จำนวน 2,374.00 ตารางเมตร 
3.งานปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ทางเชื่อม ความหนา 0.04 เมตร       
จำนวน 1,177.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

/ความหนา... 
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ความหนา  0.04 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ,823 ตารางเมตร          
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 – บ้านช่องลม หมู่ 2 ตำบลหัวฝาย โดยเริ่มต่อจาก
ถนนลาดยางบริเวณหน้าวัดศรีดอก บ้านหัวฝาย หมู่  3 ต.หัวฝาย         
ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางบริเวณเขตติดต่อ ตำบลหัวฝายและตำบลสูงเม่น  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์    4.3)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          นายกฯ    สายร่องแค บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 2,480,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       
ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม  794.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม  
ไม่น้อยกว่า 3,176.00 ตารางเมตร บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลหัวฝาย  
โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริเวณข้างที่นานางสมบัติ แสวงหา บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นา นายเชิงชัย สีสด บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 ต.หัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม          

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแค บ้านหัวฝาย หมู่  3 
งบประมาณ 2,480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
รวม  794.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3 ,176.00 ตาราง
เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ 3  ตำบลหัวฝาย  โดยเริ่มจากถนนคอนกรีต
บริเวณข้างที่นานางสมบัติ  แสวงหา บ้านหัวฝาย หมู่  3 ต.หัวฝาย          
ไปสิน้สุดบริเวณข้างที่นา นายเชิงชัย สีสด บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์     4.4)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
นายกฯ             เหล็กสายร่องขี้วัว บ้านเหล่า ป่าผึ้ง หมู่ 12 งบประมาณ  917,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 340.00 เมตร.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,190.00 ตารางเมตร บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย     
โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่นานายสมบูรณ์ มีชัย บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12     
ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นานางป่วน มีของ บ้านเหล่าป่าผึ้ง       
หมู่ 12 ต.หัวฝาย 

/นายสมบูรณ์.. 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมของ     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขี้วัว บ้านเหล่า ป่าผึ้ง 
หมู่  12 งบประมาณ  917 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตรความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 340.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,190.00 ตาราง
เมตร บ้านเหลา่ป่าผ้ึง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย     
โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่นานายสมบูรณ์ มีชัย บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่  12     
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นานางป่วน มีของ บ้านเหล่าป่าผึ้ ง        
หมู่ 12 ต.หัวฝาย 

 จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร ์ 4.5)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสริม  
            นายกฯ               เหล็ก บ้านช่องลม หมู่  2  งบประมาณ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น          

ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 4.00 เมตร (จำนวน 1 ช่อง) บริเวณข้าง
ที่นานางลอน ประจวบ บ้านช่องลม หมู่ 2 ต.หัวฝาย   

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่  2 
งบประมาณ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร     
ความยาว 4.00 เมตร (จำนวน 1 ช่อง) บริเวณข้างที่ นานางลอน 
ประจวบ บ้านช่องลม หมู่ 2 ต.หัวฝาย   

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 4.6)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีต 
             นายกฯ เสริมเหล็ก บ้านหวัฝายหมู่ 3 งบประมาณ 410,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความสูง 2.50 เมตร ความยาว 5.00 เมตร (จำนวน 1 ช่อง) บริเวณ   
ลำห้วยร่องแค ข้างที่นานางชัน บัวบาน บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย  

 
                                                                         /นายกฤษดา... 
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นายกฤษดา  ชิดชม - ขอสอบถามว่าทำไมไม่สูงถึง 2 เมตรครับ เพราะจะมีเศษสวะไปติดครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10  
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - ผมได้หารอืกับทางท่านประธานสภาฯแล้ว และได้คิดเผื่อไว้แล้วครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง น้ำไหลสะดวก 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 
งบประมาณ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร      
ความยาว 5.00 เมตร (จำนวน 1 ช่อง) บริเวณลำห้วยร่องแค ข้างที่นา
นางชัน บัวบาน บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย    

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร ์ 4.7)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกัน 
                นายกฯ  ตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ 3งบประมาณ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) ความสูง 2.00 เมตร 
(ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 16.00 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย 1.25 
เมตร ความหนาสันฝาย 0.40 เมตร ความยาว 2.50 เมตร จำนวน      
1 ลูก บริเวณลำห้วยร่องแค ข้างที่นานายขาล ดวงจันทร์ บ้านหัวฝาย หมู่ 
3 ต.หัวฝาย   

นายสมพงษ์ ดวงจันทร ์ - ขอสอบถามว่าทำก่อนบล็อกคอนเวริ์สหรือทำทีหลัง 
    ส.อบต.หมู่ที่ 9          
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - จะทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สหรือทำไปพร้อมกัน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ก็ได้ครับ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างคนละโครงการ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              

โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่ งพั ง บ้านหัวฝาย หมู่  3 
งบประมาณ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) ความสูง 2.00 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) 
ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 16.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างฝาย 

              /คอนกรีต... 
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คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย 1.25 เมตร ความหนาสันฝาย 
0.40 เมตร ความยาว 2.50 เมตร จำนวน 1 ลูก บริเวณลำห้วยร่องแค 
ข้างที่นานายขาล ดวงจันทร์ บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย   

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 4.8)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบด 
           นายกฯ อัดแน่น สายฟาร์มไก่บ้านช่องลม หมู่ 1 งบประมาณ 782,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น ความกว้าง      
5.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่นา   
นางน้อย เมฆิน บ้านช่องลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นา
นายสาโรจน์ บัวบาน บ้านช่องลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายฟาร์มไก่บ้านช่องลม 
หมู่ 1 งบประมาณ 782,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
ด้วยการบดอัดแน่น ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร 
โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่นานางน้อย เมฆิน บ้านช่องลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย 
ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นานายสาโรจน์  บัวบาน บ้านช่องลม หมู่  1          
ต.หัวฝาย 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 4.9)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบด 
นายกฯ      อัดแน่น สายห้วยร่องแค (ตอนแยก) บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ    

 370,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลกูรังด้วยการบดอัดแน่น 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร. โดยเริ่มจากบริเวณ
ข้างที่นานายชูศักดิ์ มีของ บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณ
ข้างที่นานางยุพิน ฝักฝ่ายบ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม              

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายห้วยร่องแค       
(ตอนแยก) บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 370,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็น 

    /ค่าปรับปรุง...    
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 ค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น  ความกว้าง 4.00 เมตร     
ความยาว 400.00 เมตร. โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่นานายชูศักดิ์ มีของ 
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างที่นานางยุพิน ฝักฝ่าย
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 4.10)ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
นายกฯ   คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 งบประมาณ 182,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตรบริเวณหน้าวัดดอนชัย บ้านดอน
ชัย หมู่ 7 ตำบลหัวฝาย   

นายกฤษดา  ชิดชม - ขอสอบถามว่ากองช่างจะเทคอนกรีตพร้อมกับถนนแอสฟัลท์ติกหรือไม่ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10  
นายวีรยุทธ สุขเจริญ         - ลานอเนกประสงค์จะทำทีหลังสะพานกับถนนลาดยางครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายสมพงษ์ ดวงจันทร ์ - ขอสอบถามโครงการ 4.1 กับโครงการ 4.10 ได้คำนวณให้พอดีกัน 
    ส.อบต.หมู่ที่ 9         ใช่มั้ยครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ  - ผมได้คำนวณแล้วครับ เพื่อจะให้งานก่อสร้าง approach slab จะสอด 
ผู้อำนวยการกองช่าง รับกันครับ ระหว่างสะพานกับถนน 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ น เอกฉั นท์ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงิน สะสม            

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย    
หมู่  7 งบประมาณ 182 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ความหนา 0.15 เมตร   มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
267.00 ตารางเมตรบริเวณหน้าวัดดอนชัย บ้านดอนชัย หมู่ 7 ตำบล
หัวฝาย   

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมมานานพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 12.00 น.กข็อ 
ประธานที่ประชุม  พักรับประทานอาหารกลางวัน  และหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จ

แล้ว ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 13.30น. 
เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 

 
 

               /เร่ิมประชุม... 
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         เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบองค์   
         ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อใน       

ภาคบ่ายตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติพิจารณา เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”               
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสรา้ง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2563  
 ประธานในที่ประชุม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน 1 รายการ ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหาร

นำเสนอต่อที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายครับ 

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

สิ่งก่อสร้างเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อ
บุ้งกี๋รถขุดตักแบคโฮ ขนาด 25 เซนติเมตร จำนวน 1 อัน งบประมาณ
ที่โอน จำนวน 23,500 บาท 
- โอนลดจาก  แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป              
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า รายการเพื่อ
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  โอนลดงบประมาณจำนวน 23,500 บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  

 
               /มติที่...                                                            
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มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ เป็น เอกฉันท์อนุมัติ ให้ โอนงบประมาณ ไปตั้ งเป็น     
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ
ค่าจัดซื้อบุ้งกี๋รถขุดตักแบคโฮ ขนาด 25 เซนติเมตร จำนวน 1 อัน 
งบประมาณที่โอน จำนวน 23,500 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี     

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ผมขอสอบถามหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เรื่องกำหนดการแจกเบ้ีย 
ส.อบต.หมู่ 9 ผู้สูงอายุช่วงวันไหนครับ 

นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์     - ตอนนี้รอกรมบัญชีกลางเชคข้อมูลให้ชัดเจนก่อนและทางองค์การ  
หัวหน้าสำนักปลัด  บริหารส่วนตำบลหัวฝายจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกที เพราะระบบจะ       

เชควันที่ 4 ม.ค.63 และรอระบบแจ้งอีกทีว่าจะแจกได้วันไหนค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้เร่งส่ง 

ประธานในที่ประชุม รายละเอียด ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
เกรงว่าจะไม่ทันการนะครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม   - ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ตรวจสอบข้อมูลผูสู้งอายุผู้พิการที่จะต้อง 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ส่งเอกสารใช้ประกอบในการโอนเงินเข้าบัญชีครั้งต่อไปชื่อและยอดของ

แต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับ 
นายพงศกร จัดของ  - ขอให้เจ้าหน้าที่เชครายชื่อผู้สูงอายุที่ตกค้างยังไม่ได้ส่งเอกสารให้สมาชิก 

ส.อบต.หมู่ 1 สภาฯไปช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ และขอฝากเรื่องถังดับเพลิงข้างบ้าน        
นางสมพรรณ บัวบาน ด้วยนะครับ ช่วยไปแก้ไขด้วยครับ  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - กระผมขอแจ้งต่อที่ประชุมนะครับ ถังดับเพลิง กระจกโค้ง หรือไฟกิ่ง  
นายกฯ ช่วยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับ จะได้รวดเร็วและ

มอบหมายงานได้ทันการครับ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ให้ผู้อำนวยการกองช่างช่วยชี้แจงปัญหาและเหตุผลของการทำงาน 
  ประธานในที่ประชุม  ก่อสร้างของ อบต.ต่อที่ประชุมด้วยครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ         - ขณะนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ถูกหน่วยงานตรวจสอบ หรือ สตง.  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทักท้วงในการออกแบบและการคำนวณไม่ได้ตามแบบ และไม่มีวิศกร

เซนต์รับรอง และถูกท้วงติงจากวิศวกร สตง. จึงทำให้ช่างทั้งจังหวัดต้องมี 
 

/การประชุม... 
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การประชุมซักซ้อมความเข้าใจกันในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ
กับงานก่อสร้างครับ 

นายสุรเดช   เสนะสุนันทา - ถนนเส้นบ้านนายสงคราม คำสี เช่ือมต่อ หมู่ที่ 8 ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้าน  
ส.อบต.หมู่ 8 หมู่ที่ 7 บอกถนนไปอยู่ของหมู่ที่ 7 จึงเปลี่ยนจากหมู่ที่ 8 เป็นหมู่ที่ 7 ได้

หรือไม่ครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ         - เปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มเติมใส ่บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 ถึงบ้านช่องลม    
ผู้อำนวยการกองช่าง  หมู่ที่ 8    
   นางชูศรี มีของ  - ขอสอบถามว่าการสร้างฝายจะได้สร้างมั้ยค่ะ 
    ส.อบต.หมู ่5 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ         - กระผมขอให้คำตอบในเดือน มกราคม 2563 นะครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายกฤษดา  ชิดชม   - ขอสอบถามเร่ืองคนขับรถแบคโฮ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 10        
นายสมสิทธิ์ จาคำมา  - หากมีงานไม่ยุ่งยากก็ใหพ้นักงานขับรถของ อบต.หัวฝายขับได้แต่หาก  
เลขานุการฯ   เป็นงานที่ทำยากก็อาจจ้างเหมาผู้ที่มีความชำนาญเป็นการเฉพาะราย 

แล้วแต่ความเหมาะสม แต่หากจ้างคนขับจากภายนอก จะไม่มี พรบ.
ละเมิดฯ คุ้มครองนะครับ    

นายกฤษดา  ชิดชม   - กระผมขอแจ้งต่อผู้บริหารเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย โรงพยาบาลท้วงติงมาว่า 
 ส.อบต.หมู่ที่ 10  ไม่มีผ้าป ูแปลหามผู้ป่วยหรือกระแทะรับผู้ป่วยครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร ์ - มอบหมายใหป้ลัดฯดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับ  
           นายกฯ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - การก่อสร้างรอการประชุมของจังหวัดไปก่อน ขอสอบถามใบขับขี่ 

  ส.อบต.หมู่ที่ 12 ประเภท 2 ใช้กับรถประเภทไหนได้บ้างควรมีบุคลากรที่มีความสามารถ
เหมาะสมกับการขับรถแบคโฮด้วยครับ และผมขอเสนอรถขยะคันเล็ก
เพราะสะดวกในการเก็บขยะในซอยเล็กๆครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - คนขับรถแบคโฮจะมีใบขับขี่ประเภทไหน ผมจะไปศึกษาอีกที เพราะ 
นายกฯ ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน จึงยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ครับ 

นายทองเลื่อน    เครือพาน  - ผมขอเสนอการขนส่งรถแบคโฮโดยกระแทะลากอาจเกิดอันตราย  
      ส.อบต.หมู่ที่ 4  มากกว่าการใช้รถเหลืองของ อบต.ในการขนส่งนะครับ  
 

/นายกฤษดา... 
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นายกฤษดา  ชิดชม   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานในที่ประชุม       ขอขอบคุณทุกท่าน และวันนี้ก็ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ  

       
ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

 
(ลงชือ่)       สมสิทธิ์  จาคำมา       ผู้บันทึกการประชุม 

        (นายสมสิทธิ์  จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
            
 
    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
                   
 
 

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

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

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


