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****************************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 นายเอกชนนิทร์  เซ็นนนัท์ เลขานุการ สภา เอกชนินทร์  เซ็นนนัท ์
4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
5 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
6 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสนัต์            ไพรศูนย ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 

10 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์     สิงห์ศุข 
11 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
12 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
13 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
14 นายเกรียงศักดิ์     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์     ศรีเทา 
15 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
16 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
17 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
18 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง           สมพงษ ์
19 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
20 นางอ าไพ         ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ         ปิ่นทอง 
21 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
22 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
23 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
24 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
25 นายอมร           ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร           ที่พัก 

ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
2 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 
3 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชยั นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
4 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี           จันทรไชย 
5 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก          เกิดสงวน 
6 นายศุภโชค        บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
7 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
8 นางนันทวัน       ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวสัดิการฯ นันทวนั      ทานกระโทก 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม  ตระกูลษา  1. แจ้งเรื่องก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญครั้ งที่1 ประจ าปี 2563  
ประธานสภาฯ    ด้วยผู้บริหาร อบต.ดงขี้เหล็ก ขออนุญาต เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอ 
     เมืองปราจีนบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน  
     เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ซึ่งวันสุดท้ายของการประชุมสมัยวิสามัญ คือวันที่ 22 กรกฎาคม  
     พ.ศ. 2563  
   2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก จะด ารงต าแหน่งนี้อีกเพียง 2 – 3 เดือน 
    และท่านก็จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ทราบข่าวว่ามีปลัดท้องถิ่นหลายแห่งมาติดต่อ  
    เพ่ือจะขอย้ายมาแทน การจะรับใครเป็นอ านาจพิจารณาของท่านนายก อบต. 
    ทางสภามีความเห็นว่า ควรจะพิจารณาปลัด อบต. ที่อยู่ในพ้ืนที่ จะง่ายต่อการ 
    ประสานงานและพัฒนา และรู้จักกับประชาชนได้ด ี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

1. รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  

นายอุดม  ตระกูลษา สมาชิกท่านใด ตรวจพบพบการตกหล่นของตัวอักษรหรือข้อความใดที่ต้องการแก้ไข 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมให้ยกมือได้เลยครับ 

นายสามารถ อังกาบ ขออนุญาตครับ การรับรองผู้ที่เสนอให้เป็นเลขานุการ รับรองชื่อบุคคลนั้น ต้องขอให้
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 10)   มีคนรับรอง 2 ท่าน ขอบคุณครับ 
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นายสายหยุด  สีนนท์ ขออนุญาตครับ กระผมเป็นสมาชิกฯ อบต. หมู่ที่ 12 ไม่ใช่ หมู่ที่ 7 ครับ ขอให้แก้ไข
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 12) รายงานให้ด้วยนะครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ ยังไงรบกวนทางท่านเลขา ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมไหมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้ว ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน 
    ช่วยยกมือรับรองรายงานด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
   พ.ศ. 2563 จ านวน 23 เสียง ของผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน ไม่เห็นชอบ 0 
     งดออกเสียง 1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา เห็นชอบและอนุมัติ  

   1. การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
    (ฉบับท่ี 3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2563  

นายอุดม  ตระกูลษา เนื่องจากทางหัวหน้าส านักปลัดได้แจ้งว่า คณะกรรมการจัดท าแผนยังปรับปรุงแก้ไข
ประธานสภาฯ   แผนเพิ่มเติมฉบับนี้ยังไม่ครบถ้วน จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

ที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ ยังไม่ให้ความเห็นชอบร่างแผน ให้เลื่อนการพิจารณาร่างแผน 
    เพิ่มเติมครั้งนี้ออกไปก่อน 

   2.  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2563  

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต.  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น 

 เนื่องด้วย ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  
    ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังนี้ และในข้อบัญญัติได้ใส่ค าชี้แจงมาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ส านักงานไว้ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการ  จึง มี 
     ความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกอง/ส านักต่างๆ ดังนี้  

    2.1 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และแผนงานการศึกษา งานระดับ 
     ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เนื่องจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้าที่ 77 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้าที่ 91 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
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ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค าชี้แจงงบประมาณไม่ได้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนและได้
ขออนุมิติแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปค าชี้แจงไปแล้ว 1 ครั้ง และอนุมัติแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ค าชี้แจงงบประมาณไม่ตรงตามเกณฑ์
ครุภัณฑ์ จึงได้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จึงมีความจ าเป็นต้อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณอีกครั้ง ดังมีรายการดังนี้ 

2.1.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้าที่ 77  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

ข้อความเดิม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้ 16 ,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ  
  งานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน ราคาตามมาตรฐาน 
  ครุภัณฑ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา ข้อความใหม่แก้ไขครั้งที่ 1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
  จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
  4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  
   หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB   
  จ านวน 1 หน่วย มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบ 
  เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  
  3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งบประมาณ ราคา 17 ,000 บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive   ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
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2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
    ข้อความเดิม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  

 (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6 ,300 บาท ใช้เทคโนโลยี 
แบบพ่นหมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1ภาพต่อนาที (ipm) 
มีช่อง เชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB. 2.0 หรือดีกว่ า จ านวนไม่น้อยกว่ า  
1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, A3, Letter, 
Legal และ Custom คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

     ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
     (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    ใช้ เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก ( Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์  ไม่น้อยกว่า 
    1,200x1,200 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
    ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที ( ipm) มีความเร็ว 
     ในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
    หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
    ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
     สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom (ราคาตามเกณฑ์ราคา 
     กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
     พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
     2.1.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้าที่ 91  
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

ข้อความเดิม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้ 16 ,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
 งานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพ้ืนฐาน ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ข้อความใหม่แก้ไขครั้งที่ 1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่องคุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
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ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 
1 หน่วย 

ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งบประมาณ ราคา 17 ,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  
 จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 2.1.2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 

ข้อความเดิม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
(Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ,200x1,200 dpi มีความเร็ว 
ในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1ภาพต่อนาที (ipm) มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB. 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, A3, Letter, Legal และ 
Custom คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ใช้ เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก ( Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
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ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที ( ipm) มีความเร็ว 
ในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
10.4 ภาพต่อนาที ( ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

2.2 ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน และ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการงาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

2.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หน้าที่ 63 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

2.2.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 

ข้อความเดิม หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ จ านวน 16,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ แบบ 18 ช่อง  
1.มีมือจับชนิดฝัง 2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 

ข้อความใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ จ านวน 16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ แบบ 6 ประตู กว้าง 
91.4 เซนติเมตร ยาว 45.7 เซนติเมตร สูง 183.0 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้  
1.ขนาด 91.4 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม. 2.ผลิตจากแผ่นเหล็กมาตรฐาน
ญี่ปุ่น JISG3141 ความหนา 0.6 มม. ผ่านการพับขึ้นรูปอาร์ตเชื่อมด้วยไฟฟ้าและ
อบสี 3.ประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ 4.มือจับฝัง ผลิตจากวัสดุABS 5.มีช่อง
เสียบบัตรใส่ป้าย 6.ระบบล็อค ล็อคด้วยกุญแจที่ประตูทุกบาน 1 ชุด 7.มีที่ส าหรับ
คล้องสายยู ทุกบานประตู 8.เคลือบกันสนิมด้วย Phosphate Treatment Process  
9.ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่  มอก.1284-2538 จัดซื้อ 
ตามราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)  
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2.2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการงานบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 38 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการงานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

2.2.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 
ข้อความเดิม หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้ งถั งหมึ ก พิม พ์  ( Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็ น 
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ านวน  
1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที ( ipm) มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

ข้อความใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.3 กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 2.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
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ข้อความเดิม หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 8,000 บาท  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นอุปกรณ์   
ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
เป็น เครื่ อง พิมพ์แบบฉี ดหมึ กพร้อมติดตั้ งถั งหมึก พิมพ์  (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษขาวด าส าหรับA4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200 x 600 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถ
ถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
ข้อความใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7 ,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษขาวด าส าหรับA4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25  
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้ อยกว่ า  1  ช่อง  มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อระบบเครือข่ าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ 
ใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้ 
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และแผนงาน 
     การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
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    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    และกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ออกเสียงจ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0  
    งดออกเสียง 1 

 3. ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ / โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง) 

 เรื่องเดิม 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  
โดยที่แผนงานการการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 16,000.- บาท  
และแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 16,000.- บาท นั้น 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจาก แผนงานการการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 16,000.- บาท  
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจ าเป็น ต้องโอนงบประมาณเพ่ิม จ านวน 
1,000.- บาท โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
จ านวน 1,000.- บาทและแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวั ย เรี ยนแล
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 
16,000.- บาท ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้อง โอนงบประมาณ
เพ่ิม จ านวน 1,000.- บาท โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ า
ต าแหน่ง จ านวน 1,000.- บาท  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   เ พ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสู งสุ ด  เห็นควรพิจารณาอนุมั ติ 
    โอนงบประมาณ ดังนี้  
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1. โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้   
งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 16,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 16,000 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้   จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  17,000บาท  

2. โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้  
งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 42,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 42,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  41,000 บาท  

3. โอนเพ่ิม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 
งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 16,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 16,000 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้   จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  17,000บาท  

4. โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้  
งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 42,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 41,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  40,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณ (โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ / โอนลด แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง) ออกเสียงจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
งดออกเสียง 2 

นายอุดม  ตระกูลษา  ขณะนี้ ได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และขณะนี้ก็ถึงเวลา
ประธานสภาฯ   รับประทานอาหารแล้ว กระผมขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน  
    แล้วกลับเข้ามาประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น.  

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.00 น. กลับเข้ามาประชุมต่อในวาระท่ียังเหลืออยู่ 

นายอุดม  ตระกูลษา  ขณะนี้ เวลา 13.00 น. แล้ว กระผมขอเปิดประชุมต่อในวาระที่เหลืออยู่เลยนะครับ 
ประธานสภาฯ     

 4. ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขออนุมัติจ่ ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็ก ครั้ งที่  2

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินการโครงการบรรเทาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ขอให้ทางนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ชี้แจงต่อสภาฯ 
 ก่อนนะครับ เชิญครับ 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติต่อที่ประชุม  
นายก อบต.   สภาฯ สมัยวิ สามัญสมัยที่  1  ประจ าปี  2563 เนื่ องด้ วย  ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา  
    เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87 (2) ในกรณีที่ปีใด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจน ายอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนเกินไปใช้จ่ายได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นฯ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ด าเนินการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบครอบและเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน 
เรื่องการสัญจรไปมา ไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนภายในต าบลดงขี้เหล็ก และปัญหาความเดือดร้อนในด้านการใช้น้ า 
ในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นและการใช้งาน จึงมีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
เนื่องจากการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความล าบาก ในฤดูฝนถนนลื่น
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 
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 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องน้ าที่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าที่เพียงพอส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค 
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม และท าให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 ภายใต้บังคับข้อ 89 สามารถจ่ายเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอ 
ที่จะจ่ายได้ ดังนี้ เมื่อส ารองเงินสะสมไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้ 
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จ านวน 13,311,538.68 บาท ครั้งนี้ ขอจ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6,813,000 บาท 
เงินสะสมคงเหลือหลังจากใช้จ่ายจริง จ านวน 6,498,538.68 บาท จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ ในครั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการบริการชุมชนและสังคม โครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น  
18 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ซ.7 - ซ.9 กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 
4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซ.7 ศรีสุข ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 184,000 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 ซ.หน้าโบสถ์ ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 313,000 บาท 

  5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญ 
และเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 
472,000 บาท 
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6. โครงการติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
15 แอมป์  หมู่  5 เ พ่ือท าการติดตั้ งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 346,000 บาท 

7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 6 เพ่ือท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้ง 
ถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคา
ค่าก่อสร้าง 498,000 บาท 

8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 7 เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญ
และเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 
472,000 บาท 

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 8 เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 
499,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซ.4 ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้าน (2) อบต.ประยูร  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตรม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง  54,000 บาท  

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้าน (3) อบต.ประยูร  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
96 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง  67,000 บาท  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้านนายจู กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม.รวมราคาค่าก่อสร้าง  494,000 บาท  

14. โครงการย้ายถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง หมู่ 10 เพ่ือย้ายถัง
แชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง รวมราคาค่าก่อสร้าง 147,000 บาท  

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ซอยประตูน้ าคลองเรือ  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท  
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16.โครงการติดตั้งถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิมเหล็ก หมู่ 12 เพ่ือติดตั้ง 
ถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิมเหล็ก รวมราคาค่าก่อสร้าง 355,000 บาท  

17. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 13 เพ่ือขุด
เจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 
442,000 บาท  

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ซ.เรือนฝรั่ง ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง  494,000 บาท  

รวมจ านวน 18 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,813,000บาท 

ทั้งนี้ทุกโครงการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

ขอให้ทางท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯ รับไว้เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยครับ  

นายอุดม ตระกูลษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้เสนอญัตติรายงานให้สมาชิกฯ 
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ รายละเอียด ที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ของหมวดที่ 8  
    ข้อที่87 (2) และภายใต้ข้อบังคับ 89 (1) สามารถจ่ายเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติ 
    จากสภาฯ ท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบรายละเอียด 
    ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ต่อไป 

นายเกียรติ คณูวัตร  โครงการที่จะจ่ายนั้นมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่ ผมตรวจไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่เล่มไหน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

นายณรงค ์แช่มช้อย  ผมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคนหนึ่ง ที่ประชุมแผน มีความเห็นว่าโครงการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ขอให้น าไปปรับปรุงข้อมูลใหม่ แล้วน ามาเสนอที่ประชุมพิจารณา 
    อีกครั้ ง กรณีโครงการที่ไม่มีบรรจุอยู่ ในแผนจะน ามาขอจ่ายเงินสะสมไม่ได้ 
     ผมได้ตรวจในแผนพัฒนา 3 ปี มีอยู่ในแผนพัฒนาทั้งหมดและปรับแผนสามปีมาเป็น 
     แผน 5 ปี ผมอยากจะเรียนถามผู้รู้ด้านกฎหมายคือ ปลัด อบต. ว่าโครงการที่ไม่มี 
     ในแผนจะขอจ่ายเงินสะสมได้หรือไม ่

นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 ข้อ 89 ได้ก าหนด 
     ไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
     ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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     1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมรายได้ของ อปท หรือกิจการ 
     ที่ท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

นายอุดม ตระกูลษา สรุปได้ว่า โครงการใดไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถจ่ายเงินสะสมได้  
ประธานสภาฯ   จึงขอวินิจฉัยว่า โครงการทั้งหมดมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้สภาฯ พิจารณา 
    เป็นโครงการไป  

นางวาสนา ปานทอง  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  มิเตอร์ 15 แอมป์ ข้อความเหมือนกันทุกหมู่ที่มีในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
    แต่ราคาต่างกันโดยเฉพาะหมู่ที่ 8 มีการขยายท่อด้วยแต่ไม่มีระบุ  จึงขอให้สภา 
     พิจารณา 

นายเอนก เกิดสงวน  ชื่อโครงการไม่มี แต่ในแบบแปลนมีครับ มีครบ และถ้าไม่ครบจะน าไปเพ่ิมข้อความ 
     ให้ครบ หากมผีิดพลาดขึ้นมา กระผมขอรับผิดชอบเองครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา  ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ ช่วยพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองให้ถูกต้อง ให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ   ทุกหมู่ได้ตรวจสอบแล้วและไม่มีท่านใดทักท้วงผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติ 
      จ่ายเงินสะสมโดยเริ่มทีละโครงการ ดังนี้ครับ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ซ.7 - ซ.9 กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1  
     ซ.7 - ซ.9 กว้าง 4.00 ม.   ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร 
     ไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไปตามแบบ 
     แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  
    494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  2 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 2 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. 
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
ค่าก่อสร้าง 494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1  
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  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซ.7 ศรีสุข ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 184,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    หมู่ 3 ซ.7 ศรีสุข ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม.  
    เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
    ค่าก่อสร้าง 184,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 ซ.หน้าโบสถ์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม.  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 313,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 ซ.
หน้าโบสถ์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 
313,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

  5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญ 
และเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 472,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 4 ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  
15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวม
ราคาค่าก่อสร้าง 472,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

6. โครงการติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
15 แอมป์  หมู่  5 เ พ่ือท าการติดตั้ งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 346,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิม
เหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 5 เพื่อท าการติดตั้งถังแชมเปญ
และเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 
346,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 
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7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 6 เพ่ือท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 
498,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 6 เพื่อท าการขุด
เจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
ก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 498,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 
งดออกเสียง 1 

8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 7 เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 472,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 7 เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 
แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา
ค่าก่อสร้าง 472,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 8 เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญ
และเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 499,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและ
เค รื่ อ งก รองสนิ ม เหล็ ก  พร้ อมติ ดตั้ ง มิ เ ต อร์ ไ ฟฟ้ า  15 แอมป์  ห มู่  8  
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
ก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 499,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 
งดออกเสียง 1 
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 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซ.4 ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 9 ซ.4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไป
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 
494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้าน (2) อบต.ประยูร  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 
ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  54,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุ มัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 10 ซ.บ้าน (2) อบต.ประยูร กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. 
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
ค่าก่อสร้าง  54,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

  12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้าน (3) อบต.ประยูร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  67,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.
บ้าน (3) อบต.ประยูร กว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตาม
แบบแปลนที่ อ งค์ การบริ หารส่ วนต าบลดงขี้ เหล็ กก าหนด  ร ว ม ร า ค า 
ค่าก่อสร้าง  67,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซ.บ้านนายจู กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  494,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 10 ซ.บ้านนายจู กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไป
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  
494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 
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14. โครงการย้ายถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง หมู่ 10 เพ่ือย้าย 
ถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง เป็นไปตามแบบแปลนที่องคต์การ
บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 147,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการย้ายถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็ก
พร้อมติดตั้ง หมู่ 10 เพื่อย้ายถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง 
เป็นไปตามแบบแปลนที่องคต์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
ค่าก่อสร้าง 147,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ซอยประตูน้ าคลองเรือ  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 494,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุ มัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 11 ซอยประตูน้ าคลองเรือ กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 ม. 
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
ค่าก่อสร้าง 494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

16. โครงการติดตั้งถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิมเหล็ก หมู่ 12 เพ่ือติดตั้ง 
ถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 355,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิม
เหล็ก หมู่ 12 เพื่อติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก เป็นไปตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง 
355,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

 17. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 13 เพ่ือขุด
เจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ รวมราคาค่าก่อสร้าง 
442,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า
และเครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า 15 แอมป์ หมู่ 13 เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าและ
เครื่องสูบน้ า แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
15 แอมป์ เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวม
ราคาค่าก่อสร้าง 442,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 
1 
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          18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ซ.เรือนฝรั่ง ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคาค่าก่อสร้าง  494,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 14 ซ.เรือนฝรั่ง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 ม. 
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก าหนด รวมราคา 
ค่าก่อสร้าง  494,000 บาท จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุ มัติจ่ายเงินสะสม รวมจ านวน 18 โครงการ เป็นเงินทั้ งสิ้น  
    6,813,000 บาท 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวอรุณี  อเนกบุณย์ 1. ขออนุญาตค่ะ จากที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน มีการรวบรวมโครงการที่ได้
หัวหน้าส านักปลัด รับมาใหม่ที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน และเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยบรรจุ 
    ในแผน 5 ปี ซึ่งต้องขอระยะเวลาตรวจสอบก่อนค่ะ และจะเร่งรวบรวมโครงการใหม่ 
    ที่จะเพ่ิมเติมลงไปค่ะ และจากท่ีคุยกับคณะกรรมการจัดท าแผน มีมติว่า จะขอท าร่าง
   ใหม่และจะน า เข้ าที่ ประชุม อีกครั้ ง  เพราะโครงการจะน า เข้ ามาใหม่นั้ น 
     มีความจ าเป็นต้องมาจัดท าข้อบัญญัติ 64 และจะเร่งน าแผนเข้าสภาฯ ในเดือนนี้ 
     ก่อนที่จะจัดท างบประมาณในปีถัดไปค่ะ 

2. ทาง อบต. ได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบเอกสาร เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะ 
กรรมการช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยและผ่านมติที่ประชุมแล้ว จะน าเข้าแจ้งที่
ประชุมสภาอีกครั้งว่าผลเป็นเช่นไรและจะต้องใช้งบไหนในการเบิกจ่าย 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
(ประธานสภาฯ)    ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และได้ปรึกษาหารือในเรื่องอ่ืนๆ จนครบทุกวาระ 
     การประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์)          
        เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 แล้ว เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
 
(ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)                                                   
 (นายณรงค์ แช่มช้อย)   (นางวาสนา ปานทอง)   (นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข) 

 
 
 

(ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)                                              
(นายสมคิด รัตนเลี่ยม)         (นางอ าไพ ปิ่นทอง) 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
  

 
 
(ลงชื่อ)................................................     

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก     

 


