
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
วันพฤหัสบดทีี่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.3๐ น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบุญสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
ลํายอง เสาะดน 
สามารถ ผลศิร ิ
ธวัชชัย โสตะการ 
มงคล อําภาพิรมย 
สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธฺปลื้ม 
วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 
- 
อริยะ ไชยแสง 
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นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
วาที่รอยตรีนพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ 
นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์ 
นายณรงคชัย พุทธสุวรรณ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
น.ส.ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาสํานักปลัดฯ 
นายชางโยธา 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกรปฏิบัติการ 
 

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

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.3๐  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 
   พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทรที่ 29 มนีาคม 2564  
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ 
ประธานสภาฯ           สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕64 ประชุมเมื่อวันจันทรท่ี 29  มีนาคม ๒๕64 

วามีตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
   ประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันจันทรท่ี 29  มีนาคม 2564 มีมติรับรอง 
10เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไมมาประชุม 1 คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว  
      -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน  
   6.1 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนฯ ประจําป 2564 รอบ 6 เดือน (1 
   ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 
นายนภดล อําภาพิรมย  ผมขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานผลการดําเนินโครงการตาม
ประธานสภาฯ  แผนฯประจําป 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
   ครับ 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
นักวิเคราะหนโยบายฯ ทานคะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/538 วรรคหา ใหนายก
   องคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได
   แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

ขออนุญาตรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนฯขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1  
ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) ซึ่งเปนโครงการตามยุทธศาสตร องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสงมี 3 ยุทธศาสตร จากการที่ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โครงการที่บรรจุในแผน (นับเฉพาะป 2564) จํานวน 
175 โครงการ นําเขาขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป 2564 จํานวน 155  
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โครงการ คิดเปนรอยละ 38.85 และองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สามารถนํา
โครงการไปดําเนินการได จํานวน 68 โครงการ คิดเปนรอยละ  43.89 ของ
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (นับเฉพาะป 2564) 

รายละเอียดที่รายงานนั้น เปนสวนหนึ่งจากการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯท่ีไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมอยางไรคะ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสงสัยสวนไหนครับ หากไมมี ผมจะขอถือวาสมาชิกสภาฯทุกทาน    
ประธานสภาฯ  รับทราบครับ 
ที่ประขุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม 
   7.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2564 เหตุผลเพ่ือใหชื่อโครงการ ปริมาณเงินงบประมาณมากข้ึน ปริมาณเงิน

งบประมาณลดลง แกไขปงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรับระยะทางขนาด
ความกวางและความยาวลดลง เพ่ือดําเนินการใชเงินเหลือจาย (โอนตั้งจายรายการ
ใหม) 

    โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
   แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) 
   พ.ศ. 2561  ขอ 21 ,ขอ 22/1 หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดดังนี ้

   1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนนสุวรรณศร 33 ถึงเขตทาง
   รถไฟหมูที่ 1 งบประมาณ 1,613,700 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการเสริมผิวแอสฟสทติกคอนกรีตจากทางรถไฟ ถึงท่ีดินนายวิบูลย จิรัฐเจริญ 
   หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม
   นอยกวา 1,900 ตารางเมตร งบประมาณ 483,000 บาท ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หนา 1 ลําดับที่ 1 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนนสุวรรณศร 33 ถึงเขตทาง 
   รถไฟหมูที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,845 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
   แปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,613,700 บาท   
   เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
   2. แกไขรายละเอียด คือ เพิ่มความยาวและงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.  
   2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 

เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนน
สุวรรณศร 33 ถึงเขตทางรถไฟหมูท่ี 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,845 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จํานวน 
1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,613,700 บาท 
เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 

   2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากที่ดินนางทองแพง เกตุทองสุข 
   ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูที่ 2 งบประมาณ 1,104,000 บาท
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต หมูท่ี 2 จากสุวรรณศร ถึง
   บานใหม ถนนลาดยางแอสฟสตติก ขนาด 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 
   เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 
   - 2565) หนา 108 ลําดับที่ 8 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากที่ดินนางทองแพง เกตุทองสุข  
   ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูท่ี 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 780  
   เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร  
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 1,104,000 บาท     
   เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
   2.แกไขปงบประมาณ จาก พ.ศ. 2563 เปน พ.ศ. 2564 
   3.แกไขรายละเอียด คือ ลดความยาว และเพ่ิมงบประมาณ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.  
   2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 

เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจาก
ที่ดินนางทองแพง เกตุทองสุข ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูที่ 2 ขนาด 
กวาง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,120 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.
หนองแสง) งบประมาณ 1,104,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 

   3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 จากแนวเขตถนนลาดยาง
   ถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงที่ดินนายสมพร พรมบัง งบประมาณ 510,500 บาท 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 จากบานนางคุณ ตางศร ีถึงเขตติดตอ หมู 1 
   ตําบลเกาะลอย ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 
   เมตร งบประมาณ 500,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-
   2565) หนา 120 ลําดับที่ 43 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัสทติกคอนกรีตหมูท่ี 6 จากแนวเขตถนนลาดยาง 
   ถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงที่ดินนายสมพร พรมบัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  
   375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตาราง 
   เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 510,500 บาท 
   เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
   2.แกไขปงบประมาณ คือ พ.ศ. 2563 เปน พ.ศ. 2564 
   3.แกไขรายละเอียด คือ ลดความยาวและงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.  
   2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการเสริมผิวจราจรแอสพัสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 
   จากแนวเขตถนนลาดยางถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงท่ีดินนายสมพร พรมบัง ขนาด
   กวาง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
   1,500 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.
   หนองแสง) งบประมาณ 510,500 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   4.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 จากแยกถนนสายสุวรรณศร 
   33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงท่ีดินนายสมพงษ ขยันคิด งบประมาณ  
   3,598,400 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมูที่ 5 จากหนาบานนาย
   ลัทธิ ชางฟอก ถึงหนาบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถนนลาดยางแอสฟสตติก ขนาด 4 
   เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ปรากฏใน
   แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 118 ลําดับที่ 37 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูท่ี 5 จากแยกถนนสายสุวรรณศร  
   33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ขนาดกวาง 5 เมตร 
   ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 7,800  
   ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
   แสง) งบประมาณ 3,598,400 บาท     
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   เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง 
   1.เพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
   2.แกไขปงบประมาณ จาก พ.ศ. 2565 เปน พ.ศ. 2564 
   3.แกไขรายละเอียด คอื เพ่ิมความกวาง ลดความยาว และงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไหมครับ หากไมมีผมชอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.  
   2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปน 
   เอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 
   จากแยกถนนสายสุวรรณศร 33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงท่ีดินนายสมพงษ 
   ขยันคิด ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
   จราจรไมนอยกวา 7,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 3,598,400 บาทเห็นชอบ 10 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   7.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนพฒันาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  สําหรับในสวนของรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
เลขานุการสภาฯ  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 จํานวน 8 รายการ  
     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.  
              2561 ขอ 22 หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง 
                    แผนพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดครุภัณฑที่ไดดาํเนินการเพ่ิมเติมแผน จํานวน 8 
     รายการครั้งนี้ มีดังนี้ 
   สํานักปลัด จํานวน 4 รายการ ดังนี ้
   1.โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   (COVID-19) งบประมาณ 305,105 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID-19) งบประมาณ 305,105 บาท 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ ดวนที่สุด 
   ที่ ปจ 0023.11/ว 506 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มตทิี่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
   19) งบประมาณ 305,105 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาด 
   ประชุม 1 คน และประชุมรับทราบ 
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   2.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   งบประมาณ 100,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   งบประมาณ 100,000 บาท 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือสมทบเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขยาเสพติดประจําป พ.ศ. 2564 
   ศนูยปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอประจันตคาม 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   งบประมาณ 100,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 
   คน และที่ประชุม รับทราบ 

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

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

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
   หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 
   GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
   10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 
   GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
   ประมวลผลสูง 

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

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

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

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
   ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 12 
   หนาที่ 6) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล ของสํานัก
   ปลัด 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม

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

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 
   GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
   10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 
   GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
   ประมวลผลสูง 

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

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

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

   Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
  4.โตะประชุมสภาฯพรอมเกาอี้ งบประมาณ 100,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
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   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โตะประชุมสภาฯพรอมเกาอี้ งบประมาณ 100,000 บาท   
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑโตะประขุมสภาฯพรอมเกาอ้ีสําหรับการจัดประชุม 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โตะประชุมสภาฯพรอมเกาอี้ งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 
   บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุม 
   รับทราบ 
   กองชาง จํานวน 3 รายการ ดังนี ้
   1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 1 จากบานนายณรงค อุปราช 
   ถึงบานนางมณี แสงเดียว งบประมาณ 487,400 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนายณรงค อุปราช ถึง
   บานนางมณี แสงเดียว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 
   1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 487,400 บาท 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนายณรงค อุปราช ถึง
   บานนางมณี แสงเดียว งบประมาณ 487,400 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออก 
   เสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 2 จากบานนางทองแพง  
   เกตุทองสุข ถึงสามแยกหนองแคน งบประมาณ 486,700 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ปจจุบัน) 
   -ไมม-ี 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 2 จากบานนางทองแพง เกตุทองสุข  
   ถึงสามแยกหนองแคน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  
   เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ   
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 486,700 บาท 
   เหตุผลการเพ่ิมเติม 
   -เพื่อใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพริมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ หากไมมผีมขอมติที่ประชุมเพ่ือ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครบั 
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มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จากบานนางทองแพง เกตุทองสุข 
   ถึงสามแยกหนองแคน งบประมาณ 486,700 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 สายบานใต จากบานนาง
   คูณ ตางศรีไปถึงบานใต งบประมาณ 485,000 บาท 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) 
   -ไมมี- 
   รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 สายบานใต จากบานนาง 
   คณู ตางศรีไปถึงบานใต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
   เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  
   จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 485,000 บาท 
   เหตุผลการเพิ่มเติม 
   -เพ่ือใหประขาขนสามารถสัญจรไป - มาไดสะดวก 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มเติม
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 สายบานใต จากบานนาง 
   คณู ตางศรีไปถึงบานใต งบประมาณ 485,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 
   1 เสียง ชาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   กองคลัง จํานวน 1 รายการ ดังนี ้

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

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

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
   หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 
   GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
   10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 
   GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
   ประมวลผลสูง 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
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  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
   กวา 12 นิ้ว 

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

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

   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
   ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 12 
   หนาที่ 6) 

 เหตุผลการ(เพิ่มเติม) 
   - เพ่ือการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล ของสํานัก
   ปลัด 
นายนพดล อําภาพิรมย  สมาชิกสภาฯทานใดมีขอซักถามหรือไมครบั หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ครับ 
มติที่ประชมุ   พิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวน มีมติเปนเอกฉันทใหเพ่ิมเติม

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

  1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 
   GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
   10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 
   GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
   ประมวลผลสูง 

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

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

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

   Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 
   เสียง ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   7.3  เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนอง
   แสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายอริยะ ไชยแสง  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงมีความจําเปนตองทําการแกไข  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชประโยชนใน
   การปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
   งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
   3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 28 และขอ 32 แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ ดังนี ้
   คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความเดิม) 
   สํานักปลัดฯ (ขอความเดิม) 
   แผนงานบรหิารทั่วไป 
   งายบริหารงานคลัง 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน 
   ตูเหล็ก 2 บาน งบประมาณ 27,500 บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 5 

ตู  ตูละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2561 หนา 22 ลําดับที่ 

10.16 คุณลักษณะเฉพาะหนา 74) 
 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
 สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแสง ลําดับที่ 39 หนา 177 ตั้งจายจากเงินรายได 
  คาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอความใหม) 
   สํานักปลัดฯ (ขอความใหม) 
   แผนงานบริหารทั่วไป 
   งายบริหารงานคลัง 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ 
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   ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน 
   ตูเหล็ก 2 บาน งบประมาณ 29,500 บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 5   

ตู ตูละ 5,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2563 หนา 26 ลําดับที่ 

10.14.1 คุณลักษณะเฉพาะหนา 84) 
 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
 สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  -โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแสง ลําดับที่ 39 หนา 177 ตั้งจายจากเงินรายได 
  เหตุผลการแกไข/เปลี่ยนแปลง 
 1.แกไขขอความตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2563 
 2.งบประมาณเพ่ิมขึ้น 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายหรือไมครับ หากไมมี ผมขอมติจากที่    
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯแหงนี้เพ่ือพิจารณาแกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
   หนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบ และถี่ถวนดีแลว จึงมีมติให
   แกไข/เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เรื่อง งบประมาณรายจาย
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจายตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู งบประมาณ 
   29,500 บาท เปนคุณลักษณะ ดังนี้ 
   ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู งบประมาณ 29,500 บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครภุณัฑสํานักงาน รายการ ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 5   ตู ตูละ 

5,900 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
  - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

 (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2563 หนา 26 ลําดับที่ 
10.14.1 คุณลักษณะเฉพาะหนา 84) 

   มีมติเห็นชอบใหแกไข/เปลี่ยนแปลง จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม
   มาประชุม 1 คน  
   7.4 การโอนงบประมาณ เพื่อจัดทําโครงการระวังปองกันและควบคุมโรคระบาด
   ตดิตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมวดครุภัณฑและส่ิงกอสราง  
   ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย โดยการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
   รางกาย 
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นายอริยะ ไชยแสง   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จักดําเนินกาโครงการเฝาระวัง
เลขานุการสภาฯ  และปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมี
   การจัดซื้อหมวดครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ 
   การแพทย รายการเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องละ 1,590 บาท จํานวน 5 เครื่อง 
   รวมเปนเงิน 7,950 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล 
   หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
   4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
   ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
   อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  
   เหตุผล 
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
   กลาง ซึ่งมีภารกิจและปริมาณงานเปนจํานวนมากรวมถึงไดมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทํา
   ใหครุภณัฑบางประเภทไมเพียงพอตอการใชงานหรือปฏิบัติงาน องคการบริหารสวน
   ตําบลหนองแสงจึงมีความจําเปนที่จะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม 
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอน 
   งบประมาณและตั้งจายรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรอืการแพทย) 
   จํานวน 1 รายการ เปนจํานวน 8,000 บาท (-แปดพันบาทถวน-) ประกอบกับ 
   งบประมาณบางรายการมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน ดังนี้ 
   1.เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องละ 1,590 บาท จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ  
   7,950  บาท 
   โอนลด 

   งบประมาณ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุชมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
   เขมแข็งชุมชน งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ 
   ปฏิบัติราชการที่ไมเขาเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการปองกันและแกไข
   ปญหายาเสพติด งบประมาณกอนโอนจํานวนเงนิ 30,000.-บาท โอนลด 
   งบประมาณจํานวนเงิน  8,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 
   22,000.- บาท 

   โอนเพ่ิม 
   งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

   หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการ 
   เครื่องวัดอุณหภูมริางกาย งบประมาณกอนโอนจํานวนเงิน 0.-บาท โอนเพ่ิม 
   งบประมาณจํานวนเงิน  8,000.-บาท และคงเหลืองบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 
   8,000.- บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ ถา 
ประธานสภาฯ  ไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณและตั้ง
   จายรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย)  รายการเครื่องวัด
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   อุณหภูมิรางกาย งบประมาณจํานวน 8,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,000.- บาท 
   (-แปดพันบาทถวน-) ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบประมาณและตั้งจายรายการใหม 
   (หมวดคาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย)  รายการเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย
   เปนจํานวนเงนิ 8,000.- บาท (-แปดพันบาทถวน-)  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 11 
   เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ  
   7.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ
   คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 29 ขององคการ
   บริหารสวนตําบลหนองแสง  
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรยีนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก 
นายกฯ   ทานครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ
   ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
   ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
   ขอ 29 โดยมีโครงการ ดังนี้ 

 1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 จากแยกถนนสายสุวรรณศร 
  33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ขนาดกวาง 5 
  เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  
  7,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ 
  อบต.หนองแสง) งบประมาณ 3,598,400 บาท    
  ขอความเดิม 

   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรตี หมูที่ 5 จากหนาบานนาย
   ลัทธิ ชางฟอก ถึงหนาบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถนนลาดยางแอสฟสตติก ขนาด 4 
   เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท (ปรากฏ
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 118 ลําดับที่ 37) 
   ขอความใหม 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูท่ี 5 จากแยกถนนสายสุวรรณศร  
   33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ขนาดกวาง 5 เมตร 
   ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 7,800  
   ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
   แสง) งบประมาณ 3,598,400 บาท  
นายนพดล อําภาพริมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คณุภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
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มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมูที่ 5 จากหนา
   บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงหนาบานนางฐิติมา ภักดีแกว ถนนลาดยางแอสฟสตติก 
   ขนาด 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท  
   เปน 
   ขอความใหม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตหมูที่ 5 จากแยกถนนสาย
   สุวรรณศร 33 บานไผ บานนายลัทธิ ชางฟอก ถึงที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ขนาดกวาง 
   5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  
   7,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.
   หนองแสง) งบประมาณ 3,598,400 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
   ขาดประชุม 1 คนและที่ประชุมรับทราบ 
   2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนนสุวรรณศร 33 ถึงเขตทาง
   รถไฟหมูท่ี 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
   พื้นที่ไมนอยกวา 4,845 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,613,700 บาท  

 ขอความเดิม 
   โครงการเสริมผิวแอสฟสทติกคอนกรีตจากทางรถไฟ ถึงท่ีดินนายวิบูลย จิรัฐเจริญ 
   หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่
   ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร งบประมาณ 483,000 บาท ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หนา 1 ลําดับที่ 1 
   ขอความใหม 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนนสุวรรณศร 33 ถึงเขตทาง 
   รถไฟหมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
   พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,845 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
   แปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,613,700 บาท  
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการเสริมผิวแอสฟสทติกคอนกรีตจากทางรถไฟ ถึงที่ดินนายวิบูลย 
   จิรัฐเจริญ หมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร งบประมาณ 483,000 บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากถนนสุวรรณศร 33 ถึง
   เขตทางรถไฟหมูที่ 1 ขนาดกวางขางละ 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.04 เมตร 
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   หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,845 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม
   แบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,613,700 บาท เห็นชอบ 10 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากที่ดินนางทองแพง เกตุทองสุข 
   ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 780 
   เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร 
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 1,104,000 บาท  

 ขอความเดิม 
   โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต หมูท่ี 2 จากสุวรรณศร ถึง
   บานใหม ถนนลาดยางแอสฟสตติก ขนาด 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 
   เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 
   - 2565) หนา 108 ลําดับที่ 8    
   ขอความใหม 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากที่ดินนางทองแพง เกตุทองสุข  
   ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 780  
   เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร  
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 1,104,000 บาท     
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯท่ีตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จาก
   สุวรรณศร ถึงบานใหม ถนนลาดยางแอสฟสตติก ขนาด 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
   หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตจากที่ดินนางทองแพง 
    เกตุทองสุข ถึงถนนลาดยางสุวรรณศร 33 บานไผ หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
   780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร 
   พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
   งบประมาณ 1,104,000 บาทเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม
   1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
   4.โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 จากแนวเขตถนนลาดยาง
   ถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงท่ีดินนายสมพร พรมบัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
   375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตาราง
   เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 510,500 บาท  
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 ขอความเดิม 
   โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 จากบานนางคุณ ตางศร ีถึงเขตติดตอ หมู 1 
   ตําบลเกาะลอย ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 
   เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-
   2565) หนา 120 ลําดับที่ 43 
   ขอความใหม 
   โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัสทติกคอนกรีตหมูท่ี 6 จากแนวเขตถนนลาดยาง 
   ถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงที่ดินนายสมพร พรมบัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  
   375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตาราง 
   เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 510,500 บาท     
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯท่ีตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 จากบานนางคณุ ตางศรี ถึงเขต
   ติดตอ หมู 1 ตําบลเกาะลอย ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
   หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัสทติกคอนกรีตหมูที่ 6 จากแนวเขต 
   ถนนลาดยางถนนสุวรรณศร 33 บานไผ ถึงท่ีดินนายสมพร พรมบัง ขนาดกวาง 4 เมตร 
   ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตาราง
   เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) 
   งบประมาณ 510,500 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 
   คน และที่ประชุม รับทราบ 
   5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีดินนายวิมล กายสิทธิ์

   ถึงที่ดินนางอํานวย ชาลี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

   0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอมปาย 

   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 

   418,000 บาท 

   ขอความเกา  

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนายวิมล   

   กายสิทธิ์ ถึงที่ดินนางอํานวย ชาลี ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร 

   หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร งบประมาณ  

   459,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่

   2/2563 หนา 8 ลําดับที่ 8) 
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   ขอความใหม  

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนายวิมล   

   กายสิทธิ์ถึงท่ีดินนางอํานวย ชาล ี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา

   เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอมปาย

   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ  

   418,000 บาท 

นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯท่ีตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนายวิมล 
   กายสิทธิ์ ถึงที่ดินนางอํานวย ชาล ีขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร งบประมาณ  
   459,000 บาท เปน 
   ขอความใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนายวิมล 

   กายสิทธิ์ถึงท่ีดินนางอํานวย ชาล ี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา

   เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอมปาย

   โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ  

   418,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน และที่

   ประชุมรับทราบ 

    6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากท่ีดินนางทองรัตน  
    มาสแสง ถึงบานเมืองใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 517.00 เมตร หนา 
    0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,068 ตารางเมตร พรอมปาย
    โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
    1,088,000 บาท 
    ขอความเกา  
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนางทองรัตน มาสแสง 
    ถึงบานเมืองใหม ถนน คสล.  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
    เมตร งบประมาณ 400,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป 2561-
    2565 หนา 113 ลําดับที่ 22) 
    ขอความใหม  
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนางทองรัตน มาสแสง 
    ถึงบานเมืองใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 517.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,068 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 
    1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 1,088,000 บาท 
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นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯท่ีตองผานมติที่ประชมุสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนาง 
   ทองรัตน มาสแสง ถึงบานเมืองใหม ถนน คสล.  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 250 
   เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท เปน 
    ขอความใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนาง 
    ทองรัตน มาสแสง ถึงบานเมืองใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 517.00 เมตร 
    หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,068 ตารางเมตร พรอม 
    ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
    1,088,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุม 
    รับทราบ 
    7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6จากท่ีดินนางบุญนํา ตอคุม 
    ถึงที่ดินนางนุชจรี กานบัว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
    0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 800.00ตารางเมตรพรอมปาย
    โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 
    415,000 บาท 
    ขอความเกา  
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6จากที่ดินนางบุญนํา ตอคุม ถึง
    ที่ดินนางนุชจรี กานบัว ถนนคสล. ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา  
    0.15 เมตร งบประมาณ 500,000บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  
    2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 45) 
    ขอความใหม  
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6จากที่ดินนางบุญนํา ตอคุม ถึง
    ที่ดินนางนุชจรี กานบัว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
    เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800.00ตารางเมตรพรอมปายโครงการ 
    จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) งบประมาณ 415,000  
    บาท 
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯท่ีตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉนัทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
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   ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6จากที่ดินนางบุญนํา 
   ตอคุม ถึงที่ดินนางนุชจรี กานบัว ถนนคสล. ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 500,000บาทเปน 
    ขอความใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6จากที่ดินนาง  
    บุญนํา ตอคุม ถึงที่ดินนางนุชจรี กานบัว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
    เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800.00ตารางเมตร 
    พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)  
    งบประมาณ 415,000 บาท เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาด 
    ประชุม 1 คน และที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   8.1 การอดุหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอประจันตคาม 
นายอริยะ ไชยแสง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดทําหนังสือขออุดหนุนการไฟฟาสวน
เลขานุการสภาฯ  ภูมิภาคอําเภอประจันตคาม 3 โครงการ ดังนี ้

1. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
หมูที่ 4 จากบานนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม 

2. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
หมูที่ 6 ทั้งหมูบาน (โคมคู)  

3. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
หมูที่ 5  จากบานนางทองริ้ว เวหาด ถึงหนาบานจินดา แกวกุลวงศ 

   และสงหนังสือไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประจันตคามเปนที่เรียบรอยแลว
   ครับ 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   8.2 การแจกหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแกประชาชน 
นายอวยพร รุประมาณ   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดจัดทําโครงการเผาระวังปองกันและ
นายก อบตฯ  ควบคุมโรคระบาดติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) จึงไดจัดซื้อหนากาก
   อนามัย จํานวน 1,181 กลอง และ เจลแอลกอฮอล จํานวน 1,181 บาท เพ่ือ
   แจกจายแกประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองแสง โดยแจกหนากากอนามัย 1 กลอง และ  
   เจลแอลกอฮอล 1 ขวด ตอ 1 ครัวเรือน ทั้งนี้ หนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   8.3 รถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลชํารุด 
นายอริยะ ไชยแสง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงขอเรียนใหสมาชิกสภาฯทุกทานทราบ
เลขานุการสภาฯ  และแจงตอกํานันตําบลหนองแสง ผูใหญบานแตละหมูและประชาชนผานเสียงตาม
   สาย วา รถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลชํารุด จึงไดนํารถบรรทุกขยะฯไป 
   ซอมแซมที่ศูนยซอมรถที่อําเภอกบินทรบุรี โดยจะดําเนินการซอมแซมทุกสวนที่ชํารุด 
   เพ่ือใหการซอมแซมเสร็จสิ้นในคราวเดียวกันและเพ่ือใหการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
   ปฏิกูลตามหมูบานเปนไปดวยความราบรื่นตอไปครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสยัหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มี 
   ความสุขทุกทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม  
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
       
     (ลงชื่อ).......อริยะ ไชยแสง...........ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอริยะ ไชยแสง) 
เลขานุการสภาฯ 

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

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

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

 
3.ลงชื่อ......บุญสิน แยมชม.......กรรมการ 

(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัย

ที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จริง 
 
 

     


