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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2563 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2562 
ประธานสภา ฯ   ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุม

สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจำป  2562  เม่ือวันท่ี  18  ธันวาคม  2563   ท่ีผานมา
ใหกับสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอมติ
ท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  รบัรอง  21  คน งดออกเสียง 2  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีไดมีการกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจำป  

2563  จากการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2562   ซ่ึงไดกำหนดไว
เพียง  1  สมัยนั้นจึงขอปรึกษาท่ีประชุมวาในป  2563  นี้จะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญก่ี
สมัย  แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใดแตละสมัยมีกำหนดก่ีวัน  ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547  (ขอ  11  วรรค 1,3)  เม่ือมีประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ให
ประธานสภาปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประกอบมาตรา  53  
แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.  2537 

- กำหนดวาป  2563  จะมีก่ีสมัย 

- แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด / ก่ีวัน 

- กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป (2564)  และมี

กำหนดก่ีวัน 

นายอุทัย  จันทรเต็ม  ขอเสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญประจำป  2563  รวม  4  สมัย 
สมาชิกสภา ฯ หมู 10  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1/2563  ตั้งแตวันท่ี   13 - 28   กุมภาพันธ  2562   
       รวม 15 วัน 
   เริ่มสมัยสามัญ   สมัยท่ี 2/2563  ตั้งแตวันท่ี  12 – 26  พฤษภาคม  2563 
      รวม  15  วัน 
   สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3/2563  ตั้งแตวันท่ี  13 – 27  สิงหาคม  2563  
       รวม  15 วัน 
   สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2563  ตั้งแตวันท่ี 16 – 30  ธันวาคม  2563 
       รวม  15 วัน 
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   และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป  คือป  2564  สมัย 

สามัญสมัยท่ี  1  ประจำป  2564  ตั้งแตวันท่ี  13 – 26  กุมภาพันธ  2564 
    รวม 15 วัน 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมเห็นเปนอยางไร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมถาไมมี  ขอมติท่ี 
ประชุม 

มติท่ีประชุม       อนุมัติ  21 เสียง  งดออกเสียง   2  เสียง เปนเอกฉันท 
3.2 เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563  ขอให
เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยแผนพัฒนาสามารถแกไขเพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 ขอ  ๙  ใหยกเลิกความในขอ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559   และใหใชความตอไปนี้แทน   

 “ขอ  ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมสำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็บชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

 ขอ  10  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1  และ ขอ  22/2  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 
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 “ขอ  22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537  ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

ประธานสภา  ฯ   ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ชี้แจงรายละเอียดราง 
ปลัด อบต.   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1  พ.ศ.

2563 ขอใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลชี้แจงเหตุผลความจำเปน 
 เหตุผลความจำเปน 

   องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5)             
เม่ือวันท่ี 8  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน    
ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
และบางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้น องคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.2563 
 ซ่ึงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  
1  พ.ศ.2563  ไดอยูในมือของผูเขารวมประชุมทุกทานแลวนะครับ 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563   ใหท่ี
ประชุมทราบแลว ตอไป  

นายโสพล  ศิรผิล   ขอใหเปลี่ยนแปลงถนน คสล.สายทางเขาหมูบานหนองแขม  จากกวาง 4  เมตร 
ส.อบต. หมูท่ี  11 เปนกวาง  5  เมตร  เนื่องจากปจจุบันก็กวาง  4  เมตรอยูแลวท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการ

สญัจรมา 
ประธานสภา ฯ   ตามท่ีไดประชุมในประชาคมระดับตำบลท่ีผานมานั้นไดแจงแลวาเปนกวาง  5  

เมตร จึงไมตองเปลี่ยนแปลงมีทานใดจะสอบถามหรือไม 
นายบุญเลิศ  ออนคำ   จากการตรวจสอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) พบวามีถนนสาย  
ส.อบต.หมูท่ี  9 จากวัดโพธิ์ชราราม ถึง ถนน รพช. หมูท่ี  5  บานชอนขุด ขาดไปประมาณ 1,000  เมตร  

จะขอเพ่ิมเติมแผนท่ีท่ีตกหลนในครั้งนี้ 
น.ส.ภัทรนันท  ปานออน   เนื่องจากในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีการผานการประชุมประชาคม 
นักวิเคราะห ฯ ระดับหมูบานและประชาชนคมระดับตำบลทุกครั้ง  เนื่องจากพบวาโครงการดังกลาวไมได

ผานการประชาคมมาจึงขอใหทำมาถูกตองและจะนำเขาในการเปลี่ยนแปลงแผนครั้งตอไป
คะ 

ท่ีประชุม ทราบ  
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ประธานสภา ฯ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563  หรือไม ถาเห็นชอบใหสมาชิกสภา ฯ ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท     21  เสียง  งดออกเสียง   2  เสียง  
มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

3.3 เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง  
โครงการปรับปรุงบอกำจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี  3  (บอท่ี  3) 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงไดสงหนังสือมายังนายกองคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม เพ่ือขอความเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง  โครงการ
ปรับปรุงบอกำจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี  3  (บอท่ี  3)    จำนวนเงิน  4,500,000  บาท โดย
ขอรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ในการดำเนินกิจการนอกเขต
เทศบาล 

นายถวิล  แกนจันหอม   ขอสอบถามวาทานประธานสภา ฯ  ไดรับเอกสารการระชุมประชาระชาคมผูไดรับ 
ส.อบต.หมูท่ี  7 ผลกระทบ จากหมูท่ี  1  หมูท่ี  2  หรือยัง และไดทราบวามีผุเขารวมประชุมจำนวนไมมาก

และจะเนผุไดรับผลกระทบโดยตรงหรือไมอยางไร และไดมีการบันทึกขอตกลง (MOU) หรือไม
อยางไร เนื่องจากวาหากมีมติใหความเห็นชอบไปแลวนั้นอาจสงผลกระทบตามมาภายหลัง 
เหมือนเม่ือครั้งอดีตท่ีผานมา ขอใหดำเนินการใหรัดกุม 

ประธานสภา ฯ   ยังไมไดรับเอกสารเรื่องประชุมประชาคมของผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
กอสรางบอขยะเทศบาล  

นายสุรพล  วัฒนกุลวัฒน  เรื่องของการประชุมประชาคมผุไดรับผลกระทบจากการอสรางบอขยะเทศบาล  
ปลัด อบต. หมูท่ี  1  และหมูท่ี  2  ผลไดรับเชิญเขารวมสังเกตการณในวันจันทร  ท่ี  17  กุมภาพันธ  

2563  ณ  ศูนยสาธิตการตลาด หมูท่ี   2   บานใหมพัฒนา โดยมีเขารวมประชุม ประกอบไป
ไปดวย ตัวแทนจากเทศบาลตำบลโคกสำโรง  ผูใหญบาน สมาชิกสภา ฯ  เลขนุการสภา ฯ  
และชาวบานหมูท่ี  1  กับหมูท่ี 2  จำนวนพอสมควร ตองเขาใจการเรียกประชุมประชาคม ซ่ึง
ไมสามารถกำหนด หรือบังคับวาทุกคนตองเขารวมประชุมเปนการประชาสัมพันธขอความ
รวมมือ และไดมีการเสนอจากท่ีประชุมเพ่ือรางบันทึกความรวมมือซ่ึงไดสงรางมาใหแลว จะขอ
อานใหท่ีประชุมฟงดังนี้ 

   บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทำข้ึนเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในบอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสำโรงท่ีอยูในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองแขม  และสรางความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลโคกสำโรง  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 

   ขอ  1  เทศบาลยินดีใหบริการท้ิงขยะโดยไมคิดคาบริการ  โดยไมจำกัดประมาณ
ขยะและไมจำกัดระยเวลาสิ้นสุดในการท้ิงขยะ เม่ือ อบต.หนองแขม มีรถจัดเก็บขยะ  ในกรณีมี
ขยะจำนวนมากมีงานประเพณี งานบวช งานแตง งานศพ ตองไดรับการประสานจากผูนำ
หมูบานในการรับรองขยะท่ีจะนำไปท้ิงทุกครั้ง 
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   ขอ  2  แกไขปญหาแมลงวันโดยการฉีดพนน้ำยำกำจัดใหมากข้ึนในชวงฤดูฝนหรือ

ในชวงท่ีแมลงวันชกุชุม 
   ขอ  3  กำชับพนักงานเรื่องน้ำจากรถขยะท่ีจะไหลลงสูพ้ืนถนน 
   ขอ  4  ปรับปรุงซอมแซมถนนทางเขาบอขยะ 
   ขอ  5  ดำเนินการตัดตนไมโดยรอบไมใหกีดขวางการสัญจรไปมา 
   ขอ  6  ในการตรวจสอบพ้ืนท่ีในการกำจัดขยะจากสำนักสิ่งแวดลอมภาค 7  

(สระบุรี) จะแจงให ผูนำเขาวมในการตรวจสอบทุกครั้งและแจงผลการตรวจสอบใหทราบ 
   ท้ังนี้ก็แลวแตดุลยพินิจของทุกทานจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็ข้ึนอยูมติของสภา

แหงนี้ขอบคุณครับ 
นายนิลพัฒน  กระตุดเงิน  ในการดำเนินการนี้ทางผมมีความเห็นดวยอยากใหทำบันทึกขอตกลงใหรัดกุมรอบ 
ส.อบต.หมูท่ี 5 ครอบไมเสียเปรียบในการดำเนินงาน และขอถามเรื่องการกอสรางเตาเผาขยะไรควันจะ

ดำเนินการทำไมในเม่ือจะมีการจัดซ้ือรถขยะและมีท่ีท้ิงขยะแลว  
นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน  ในการดำเนินการนี้เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะเพ่ือลดประมาณขยะการกอสราง 
ปลัด อบต. เตาเผาขยะไรควัน  มีควันบางเล็กนอยเพ่ือลดประมาณขยะในการท่ีจะตองนำไปท้ิง และยังได

ถานเพ่ือใชประโยชนอีก 
นายณรงค  บุตรศรี   ขอใหยื่นขอเสนอวาท้ิงไมจำกัดจนกวาบอขยะจะเต็มหรือเลิกกิจการ 
ส.อบต.หมูท่ี  6  
นายบุญศรี  เหล็กผา   รางบันทึกขอตกลงท่ีไดคุยกันวันนี้ สภาของเทศบาลไดอนุมัติใหเราไปท้ิงหรือไม 
รองประธานสภา ฯ ซ่ึงในเอกสารไมไดระบุไว 
นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน  ในเรื่องของกฎหมายในการดำเนินกิจการการนอกพ้ืนท่ีตองขออนุมัติสภาของ 
ปลัด อบต. เทศบาลกอนจะนำมาขออนุมัติ สภา ฯ  อบต.เรา การทำบันทึกขอตกลงเปนอำนาจของ

ผูบริหารสามารถดำเนินการได ซ่ึงกฎหมายวาตองผานสภา ฯ  ถึงจะตองผานสภา ฯ  
นายถวิล  แกนจันหอม   ขอใหทานปลัดองคการบริหารสวนตำบลรับปากวาจะนำขอเสนอไปแกไข 
ส.อบต.หมูท่ี  7  
นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน  ไมสามารถรับปากไดแตจะประสานใหดำเนินการให 
ปลัด อบต. 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  ไดคุยกัน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขของเทศบาลแลวจะดำเนินการแกไขตามท่ี 
นายก อบต. รองขอ ท้ังนี้ก็แลวแตดุลพินิจของสภา ฯ ตอไป 
นายโสพล  ศิรผิล   ขอเสนอใหสภา ณ  พิจารณาของใหมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรเพ่ือจะได

ชวยกันพิจารณา  และขอใหเลื่อนการพิจารณาไปกอน 
ประธานสภา ฯ   สอบถามท่ีประชุมเห็นสมควรใหเลื่อนการพิจารณาเปนคราวหนา โดยขอเอกสาร

บันทึกขอตกลงมีลายเซ็นตของนายกท้ัง 2  ฝาย  รายงานการประชุมประชาคมหมูบาน  และ
สำเนาแจกท่ีประชุมทุกทาน ขอมติในการเลื่อนประชุมเพ่ือพิจารณาในคราวตอไป 

ท่ีประชุม เลื่อนประชุม  13  เสียง  ไมเลื่อนประชุม  5  เสียง  งดออกเสียง  6  เสียง   
มติท่ีประชุม   เลื่อนการพิจารณาในคราวตอไป 
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   3.4  เรื่องการพิจารณาอนุมัติรางบัญชีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำป  2563  ครั้งท่ี  1  หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประธาน ฯ ตามท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีความประสงคขออนมัุติเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้งบประมาณรายจายประจำป  2563 ครั้งท่ี ๑ หมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง        
ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

   ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   ขอ 30 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภท
อ่ืนท่ีตองนามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอำนาจอนุมัติ
โอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
แลว  
   รายละเอียดเรื่อง แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป         
พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ขอความเดิม  
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสำหรับงานประมวลผล  จำนวน  22,000  บาท 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล   จำนวน  1  เครื่อง ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 610 แกน หรือ 
2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
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- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด  SATA หริอดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จำนวน 1 หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000     
Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
 Bluetooth 
- ตั้งจายจากเงินรายได     
- จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป  พ.ศ.2562 ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2562  
- เปนไปตาม มาตรา  68  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2542) 
ขอความใหม 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสำหรับงานประมวลผล  จำนวน  22,000  บาท 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล   จำนวน  1  เครื่อง ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็ว สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10  
แกน หรือ 
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2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด  SATA หริอดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จำนวน 1 หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000     
Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
 Bluetooth 
- ตั้งจายจากเงินรายได     
- จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำป  พ.ศ.
2562 ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2562  
- เปนไปตาม มาตรา  68  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2542) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ขอความเดิม  
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานประมวลผล   จำนวน  23,000  บาท 
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท  จำนวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz จำนวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 3 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช 
หนวยความจำแยกจากหนวยความจำหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

                    - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จำนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จำนวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
- จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำป  พ.ศ.
2562 ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2562  
- เปนไปตาม มาตรา  68  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2542 
ขอความใหม 
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานประมวลผล   จำนวน  23,000 บาท 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท  จำนวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หนวย  
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 6 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช 
หนวยความจำแยกจากหนวยความจำหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จำนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
- จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำป  พ.ศ.
2562 ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2562  
- เปนไปตาม มาตรา  68  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2542 
สวนเหตุผล เนื่องจากงบประมาณ พิมพขอความผิดไมตรงตามเกณฑราคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคิมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2563   
ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2562 จึงมีความจำเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพ่ือดำเนินการ
ในสวนท่ีมีความสำคัญและจำเปนเรงดวนตอไป 

ประธาน ฯ ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง เก่ียวกับเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563    ครั้งท่ี  1  ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมจะมีทานใด
เห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 18  เสียง  งดออกเสียง 2  เสียง ไมมาประชุม  6  คน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ มีผูใดมีขอสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม  
นายอุทัย  จันทรเต็ม    อยากสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพผูนำชุมชนอยากทราบวาใชเงินบประมาณ 
ส.อบต. หมูท่ี  10 เทาไหร จำนวนผูเขารวมโครงการและท่ีพักพักอยางไร 
น.ส.ภัทรนันท  ปานออน   ขอเรียนชี้แจงงบประมาณเบกิในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน อยูในความ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน รับผิดชอบของสำนักงานปลัด  งบประมาณโดย  460,000  บาท  เขาพักโรงแรม 

จำนวน นอน  2 คน 3  คน 4 คน  และ 6  หก คละกันไป  พักท่ีโรงแรมในอำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ซ่ึงไดโอนงบประมาณมาตั้งจากเงินในสวนท่ีไมใชงาน เชน เงินเดือนขาราชการท่ี
ยายไป  เงินเดือนสมาชิก ฯ  ท่ีเสียชวีิต 

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   การโอนงบประมาณตองสามารถเปนอำนาจหนาท่ีโดยตรงของเจาหนาท่ี 
นายก อบต. งบประมาณซ่ึงตองมีการดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
นายถวิล  แกนจันหอม   ขอสอบถามเรื่องการดำเนินการโครงการศึกษาดูงานกอนหนานี้สมาชิกสภา ฯ  จะ 
ส.อบต.หมูท่ี  7 ไปฝกอบรม บอกวางบประมาณมีไมเพียงพอ ขอใหชวยชี้แจงดวยครับ 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   งบประมาณเพ่ิงเขามาชวงเดือนมกราคม  2563  ซ่ึงทางทานจะเดินทางตนเดือน 
นายก อบต. มกราคม 2563  ตองลงทะเบียนในการฝกอบรมกอน  ณ  วันท่ีจะยืมงบประมาณ

งบประมาณมีไมเพียงพอและไมสาสมารถใชเงินสำลองสะสมไดตองขออนุญาตผูวาราชการ
จังหวัด หลังจากนี้หากทานมีความประสงคจะศึกษาอบรมท่ีไหนอยางไรก็สามารถดำเนินการ
ไดตามระเบียบ ขอบคุณคะ 

นายโสพล  ศิริผล   ขอเสรมิเรื่องโครงการเพ่ิมศักยภาพสอบถามวางบประมาณ ประมาณ 460,000  
ส.อบต.หมูท่ี  11 บาท  จำนวน  137  คน  มีกลุมไหนเขารวมโครงการบาง 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   ประกอบไปดวยผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ  ผูใหญบาน กลุมพัฒนาบทบาทสตรี และ 
นายก อบต. ประชาชนในตำบล  จะไปดูงานเรื่องเก่ียวกับการทองเท่ียวในหมูบานชุมชนของจังหวัดเลย  

เพ่ือนำมาพัฒนาในตำบลของเราตอไป โดยโอนเงินจากเงินหมวดเดือนพนักงานสวนตำบล  
คาเชาบาน โบนัสพนักงานสวนตำบล และเงินเดือนสมาชิกสภา ฯ  ท่ีเสียชีวิต   

ประธานสภา ฯ   สอบถามเรื่องงบประมาณจายขาดเงินสะสมของหมูท่ี  4  จะดำเนินการในชวง
เดือน เมษายน - พฤษภาคม   จะเปนชวงเกษตรกรจะเขาดำเนินการในไรของตน ขอใหทาน
สมาชิก ฯ  ชวยเขาไปเพ่ือชวยอำนวยความสะดวกและตรวจสอบการดำเนินงานใหถูกตอง
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   อยูในข้ันตอนการสรรหาผูรับจางและคาดวานาจะดำเนินการไดในชวงเดือน 
นายก อบต. เมษายน  2563 
นายโสพล  ศิริผล   กรณีเงินเดือนพนักงานสวนตำบลท่ีไมมีคนอยูในตำแหนงไมตกเปนเงินสะสมหรือ 
ส.อบต.หมูท่ี  11 ไมอยางไร 
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นายสรุพล วัฒนกุลวิวัฒน  เงินเดือนพนักงานสวนตำบลท่ีวางจำเปนตองตั้งไวและเม่ือสิ้นปงบประมาณหาก 
ปลัด อบต.  ไมมีการโอนไปใชก็จะตกเปนเงินสะสม 
ประธานสภา ฯ   ขอสอบถามเรื่องการซอมแซมถนนทางเขาไรนายมงคล  พวงมาลา หมูท่ี  4  ท่ีได

ดำเนินการเขียนคำรองไปเม่ือพฤศจิกายน  2562  ไดออกไปสำรวจและไดดำเนินการไปถึง
ข้ันตอนไหนอยางไร 

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร   ขอใหเขียนคำรองมาใหมอาจเกิดขอผิดพลาดในการเสนอเอกสาร และขอใหชวย 
นายก อบต. ติดตามวาการดำเนินการไปถึงไหนอยางไร เนื่องจากงานท่ีตองดำเนินการมีจำนวนมาก 

ขอใหทุกทานชวยกัน  
ท่ีประชุม  ทราบ 
ประธานสภา ฯ ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมในวันนี้  
ท่ีประชุม  ไมมี 
ปดประชุมเวลา  11.50  น.   

(ลงชื่อ)                                        ผูจดรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 
                  นักวิเคราะหนโยบายและแผน             
 
….......................………ประธานกรรมการ....................................กรรมการ........................................กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
(ลงชื่อ)    สุ นกุลวิวัฒน              

                                                     (นายสุรพล    วัฒนกุลววิัฒน) 
                                         ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี21 พฤษภาคม2563 
     

(ลงชื่อ)    สุ                            ประธานกรรมการ    
                                                    (นายโดด   เกตุพุก) 
                                     

(ลงชื่อ)                                 กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล) 

                                      (ลงชือ่)      กรรมการ  
                                                  (นายบุญศรี    เหล็กผา) 

ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 21  พฤษภาคม  2563 
   

(ลงชื่อ)        ว ี   
                                                         (นายชลอ   พันทวี) 
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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