
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบด ีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  

 
ผูเขาประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล         จาสอาด ประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น สุรพล  จาสอาด 
2 นายชําเรือง       อุบลดี รองประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น ชําเรือง  อุบลด ี
3 นางสาวอรุณี      บุญมีรอด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 - 
4 นายสัมฤทธ์ิ        เอมสมบูรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - 
5 นางมะลิ            ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 มะลิ  ลอมเศรษฐี 
6 นายกฤษณา       ชาวดอนคูณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 กฤษณา  ชาวดอนคูณ 
7 นายธงชัย          อ่ึงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 ธงชัย  อึ่งสุวรรณ 
8 นางผดุงศรี         กําลังเสือ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 - 
9 นางสุวรรณ        กุลมุติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 สุวรรณ  กุลมุติ 

10 นายรุง              วงษเวียงจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 รุง  วงษเวียงจันทร 
11 นายบุญเลิศ        พาสาลี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุญเลิศ  พาสาลี 
12 นายบุรี              ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุรี  ลอมเศรษฐี 
13 นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี เลขานุการสภา อบต. วังน้ําเย็น ปยรัตน  สวัสดิ์ศรี 

 

ผูเขารวมการประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายณรงค         ล้ิมจันทรทอง นายก อบต. วังน้ําเย็น ณรงค  ล้ิมจนัทรทอง 
2 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น สุรินทร  ลอมเศรษฐี 
3 นายชวลิต          จันทรผา รองนายก อบต. วังน้ําเย็น ชวลิต  จันทรผา 
4 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 
5 นายอภัย           ดําเกล้ียง ผูอํานวยการกองชาง อภัย  ดําเกล้ียง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ขอขอบคุณผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีรวมกิจกรรมในชวงพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันท่ี 4-7 พฤษภาคม 2562  
-  ขอเชิญทุกทานรวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ     
พระบรมราชินี ในวันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทาน  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2562 วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕62 วามีอะไรแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2562 
 วันท่ี  27 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  3.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 

ประธานสภา  อบต.  -  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.    -  กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ 

บุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 33,900.- บาท  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน คาใชสอย 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานพิธี
ทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ จํานวน 64,000.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 97,900.- บาท ไป
ยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงระบบบาดาล
หมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวังนํ้าเย็น บริเวณวัดไผมุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 
1 ปาย โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

                 1) งานติดต้ังเครื่องสูบนํ้าบาดาลแบบซัมเมอรส (Submerssible Pump) ขนาด 5 แรงมา  
3 เฟส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 

        2) งานทอพวีีซี ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 รวมขอตอตรง 1 อัน ยาว 4.00 เมตร  
ขนาด Ø 2” จํานวน 17 ทอน 

        3) งานติดต้ังตูควบคุมปมนํ้า 5 แรงมา 3 เฟส 380V พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู  
           4) คาแรงลงซัมเมอรสและติดต้ังเดินระบบ จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน  97,900  บาท  

จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

 
 
                /มติท่ีประชุม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการศึกษา คาตอบแทนพนักงานจาง  
จํานวน 33,900.- บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการจัดงานพิธ ี
ทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ จํานวน 64,000.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 97,900.- บาท     
ไปยังโครงการปรับปรุงระบบบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวังนํ้าเย็น บริเวณวัดไผมุง พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังส้ิน  97,900  บาท เพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
 

3.1 พิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2562 และโอนงบประมาณรายจาย 

นายก อบต.    -  สํานักปลดั  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย มี
หนวยความจํา แบบ CaChe Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวยประมวลผล
เพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 2 GB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย มีDVD- 
RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย (Network Interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย กวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพและเมาส มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว   
 จํ านวน  1 หน วย  (เก ณ ฑ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ้ื น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้งจายจากเงิน
รายได ขอแกไขเปน จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา 6 แกนหลัก (6 Core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB มีหนวย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  
 
 

 

 

           /โดยมี... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้  
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ี มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หน วยความจํ าหลั กในการแสดงภาพ  ขนาดไม น อยกว า 2 GB มี หน วยความจํ า
ห ลั ก  (RAM) ชนิ ด  DDR4 ห รื อดี ก ว า มี ขน าด ไม น อ ยกว า  8 GB มี ห น วยจั ด เก็ บ
ข อ มู ล  ช นิ ด  SATA ห รื อ ดี ก ว า  ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม น อ ย ก ว า  2 TB ห รื อ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย (Network Interface)  
แบ บ  10/100/1000 Base-T ห รื อ ดี ก ว า  จํ าน วน  ไม น อ ย กว า  1 ช อ ง  มี ช อ ง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพและเมาส มีจอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตั้งจาย
จากเงินรายได จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียง 
เปนเอกฉันท 

นายก อบต.    -  สํานักปลัด  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน  21,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน มี
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณี ท่ี  ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง มีหนวยความจํา
หลั ก  (RAM) ชนิ ด  DDR4  หรือดี กว า  ขนาดไม น อยกว า  8  GB  มี หน วยจัด เก็บ
ขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือ ดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
 
 
 
 
 

/มีชองเชื่อม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base T  
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) ประจําป พ.ศ. 2561 
ณ  วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้งจายจากเงินรายได ขอแกไขเปน จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน  1 เครื่องๆ ละ  22,000 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน หลกั (4 core) จํานวน 1 หนวย  
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขน าด ไม น อ ยกว า  4  MB ต อ ง มี ค ว าม เร็ ว สั ญ ญ าณ น าฬิ ก า พ้ื น ฐ าน  ไม น อ ย
กวา 2 .2 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไมนอยกวา 1.6 GHz และมี เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได ในกรณี ท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย กวา 120 GB จํานวน 1  
หนวย มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 
ชอง มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ  VGA  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน       
ไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ  
Bluetooth (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได และขอโอน
งบประมาณ จํานวน 1 ,000.- บาท จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป                
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน ไปยัง ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน 1,000.- บาท  จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มตท่ีิประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนงบประมาณตามท่ีเสนอมา 

ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันท 

 
 
 
 
 
 
 

/นายก อบต... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต.    -  สํานักปลัด  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ ชนิดLED สี จํานวน 3 เครื่อง ตั้งไว 51,000.- บาท เพ่ือจาย
เป น ค า จั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง พิ ม พ  Multifunction ช นิ ด เล เซ อ ร ห รื อ  ช นิ ด  LED สี
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000  บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานเปนอุปกรณท่ีมีความสามารถ
เปน Printer, Copier, Scanner  และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนา
ตอนาที(ppm) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm) มี
ห น ว ย ค ว า ม จํ า  (Memory) ข น า ด ไม น อ ย ก ว า  1 9 2  MB ส า ม า ร ถ ส แ ก น
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi มีถาดปอนเอกสาร อัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
สามารถถายสําเนาเอกสารได ท้ังสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอย
กว า  9 9  สํ า เน า  ส าม ารถย อแล ะขยาย ได  2 5  ถึ ง  4 0 0  เป อ ร เ ซ็ น ต  มี ช อ ง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 20 มีชอง
เชื่ อ ม ต อ ร ะบ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ  1 0 /1 0 0  Base-T ห รื อ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน สามารถ
ใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานนค
รุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้งจายจาก
เงินรายได ขอแกไขเปน จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี ตั้งไว    
1 5 ,0 0 0 .- บ าท  เพ่ื อ จ าย เป น ค าจั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง พิ ม พ  Multifunction เล เซ อ ร
หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000  บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนอุปกรณท่ีมี
ความสามารถเปน  Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  มีความ
ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที(ppm) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 256 MB สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได มีความละเอียด
ใน ก ารส แก น สู งสุ ด  ไม น อ ย ก ว า  1 ,2 0 0 x1 ,2 0 0  dpi มี ถ าด ป อ น เอ กส าร
อัต โน มัติ  (Auto Document Feed) สามารถถ ายสํ า เนาเอกสารได ท้ั งสี และขาว
ดํ า  สามารถทํ าสํ า เน าได สู งสุ ด ไมน อยกว า  99  สํ าเน า  สามารถยอและขยาย
ได  2 5  ถึ ง  40 0  เป อร เซ็ น ต  มี ช อ งเชื่ อมต อ  (Interface) แบบ  USB 2 .0  หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครื อข าย ไรส าย  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มี ถ าด ใส ก ระดาษ ได ไม น อย
กวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom(เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 
15 มีนาคม 2562) จึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 

 
 
 
 

 
 

/ประธาน... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียง 

เปนเอกฉันท 

นายก อบต.    -  กองชาง  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตั้งไว  21,000.- บาท เพ่ือจาย
เปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงาน ประมวลผล * จํานวน  1 เครื่องๆ
ละ  21,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐานมีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ดี กว า ดั งนี้ 1 ) ในกรณี ท่ี มี หน วยความจํ า  แบบ  Cache Memory ขนาด ไม น อย
กวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 2) ใน
กรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว
สญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
ก ร ณี ท่ี ต อ ง ใช ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล สู ง  มี ห น ว ย ค ว า ม จํ า
ห ลั ก  (RAM) ช นิ ด  DDR4  ห รื อดี ก ว าขน าด ไม น อ ย กว า  8  GB มี ห น วย จั ด เก็ บ
ขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกวา  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก  (External)  
จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface )   
 แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน อยกวา 1  ชอง มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2 .0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีชองเชื่อมตอ
แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้ง
จายจากเงินรายได ขอแกไขเปนจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตั้งไว  22,000.- บาท 
เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร โ น ต บุ ก   สํ า ห รั บ ง า น
ประมวลผล * จํานวน  1 เครื่องๆ ละ  22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานมีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 2.2 GHz  
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit ) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
 
 
 
 
 

/ตองมี... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง มีหนวยความจํา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล 
ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GBจํานวน 1 หนวย มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม
นอยกวา 1 ,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ ว มีชองเชื่อมตอ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI 
ห รื อ   V G A  จํ า น ว น ไ ม น อ ย ก ว า  1  ช อ ง  มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ
เครือขาย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชองสามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได และขอโอน
งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
ดํา เนิน ง าน  คา ตอ บแ ท น  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
1,000.- บาท ไปยงั จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนงบประมาณตามท่ีเสนอมา 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต.  -  กองคลัง  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือ
เครื่องพิมพเลเซอร ตั้งไว 2,600.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600.- บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ
รางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา  8 MB มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0  หรือดีกวาจํานวนไมนอย
กว า  1  ช อ ง  มี ถ าด ใส ก ระด าษ ได ไม น อ ย กว า  1 5 0  แผ น  ส าม ารถ ใช ได กั บ
A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)                 
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้งจายจากเงิน
รายได ขอแกไขเปนจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2,600.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่องๆละ 2,600.- บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วใน
การพิมพสําหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) มี หนวยความจํา (Memory)  
ขนาดไมนอยกวา  8 MB มีชอง เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน 
ไมน อยกวา  1  ชอง มีถาดใสกระดาษได ไมน อยกวา 150 แผน  สามารถใช ได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 
 
 
 

/เกณฑ... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได จึงเสนอสภา อบต. พิจารณา
ตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปน 
เอกฉันท 

นายก อบต.    -  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประจําป พ.ศ.2562 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม งบลงทุน 
คาครภุัณฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 2,600.-บาท เพ่ือจายเปนจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
 (18 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่องๆละ 2,600.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีความ
ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพรางไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา  8 MB  มี
ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custo 
( เ ก ณ ฑ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ พื ้น ฐ า น ค ร ุภ ัณ ฑ )
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) ตั้งจายจากเงิน
รายได ขอแกไขเปนจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 
2,600.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)  จํานวน  1  เครื่องๆละ 2,600.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีความละเอียดในการ
พิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได จึงเสนอสภา อบต. พิจารณา
ตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปน 
เอกฉันท 

นายก อบต.  -  กองคลัง  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็กเก็บ
เอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 11,000.- บาท เพ่ือจายเปนจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 
บาน ขนาด 196(W)X457(D)X 1830(H)mm จํานวน 2 ตูๆ  ละ 5,000.- บาท 

 
 
 
 
 

/คุณลักษณะ... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       



 
-10- 

 
คุณลักษณะตูเหล็กแบบ 2 บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น ๓) 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก) เพ่ือใชตามความจําเปนและเหมาะสม 
(คุณลักษณะเฉพาะและราคาเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561) ตั้งจายจากเงินรายได ขอแกไขเปน จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด  2 บาน   
ตั้ งไว  11,000.- บาท เพ่ื อจ ายเป นจัดซ้ื อตู เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน ขนาด 
196(W)X457 (D)X 1830(H)mm จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500.- บาท คุณลักษณะตูเหล็กแบบ 
2 บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก) เพ่ือใชตามความจําเปนและเหมาะสม (คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561) ตั้งจาย
จากเงินรายได จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปน 
เอกฉันท 

นายก อบต.  -  กองชาง  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น 
จากท่ีนายปด  วงษจันทรอินทร ถึงท่ีวัดวังน้ําเย็น จํานวน 187,200.- บาท เพ่ือจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากท่ีนายปด  
วงษจันทรอินทร ถึงท่ีวัดวังน้ําเย็น ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0-0.30 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ขอแกไขเปน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดิน
นายปด  วงษจันทรอินทร ถึงวัดวังน้ําเย็น จํานวน 187,200.- บาท  เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากท่ีดินนายปด  
วงษจันทรอินทร ถึงวัดวังน้ําเย็น ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0-
0.30 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงิน
อุดหนนุท่ัวไป จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 

 

 

 

 

  (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต.  -  กองชาง  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากถนนคอนกรีต นายบุญชู  
สรอยเพชร ถึงบานนายทวี สังขเจริญ จํานวน 72,200.- บาท เพ่ือจายเปนคาเสริมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากถนนคอนกรีตนายบุญชู  
สรอยเพชร ถึงบานนายทวี  สังขเจริญ สภาพเดิมผิวกวาง 3.00 เมตร ฐานกวาง 3.50 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร สภาพใหม ผิวกวาง 4.00 เมตร ฐานกวาง 6.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 202.00 
ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 32.00 ลูกบาศกเมตร ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ไปยังโครงการซอมแซมเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากถนนคอนกรีต 
นายบุญชู  สรอยเพชร ถึงบานนายทวี สังขเจริญ จํานวน  72,200.- บาท เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากถนน
คอนกรีตนายบุญชู  สรอยเพชร ถึงบานนายทวี  สังขเจริญ สภาพเดิมผิวกวาง 3.00 เมตร ฐาน
กวาง 3.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร สภาพใหม ผวิกวาง 4.00 เมตร 
ฐานกวาง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 202.00 ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
คิดเปนปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 32.00 ลูกบาศกเมตร ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงิน
อุดหนนุท่ัวไป   จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต.  -  กองชาง  ชาง  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหิน
คลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากถนนคอนกรตีศาลารวมใจโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายชําเรือง อุบลด ี
จํานวน 132,100.- บาท เพ่ือจายเปนคาเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ํา
เย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากถนนคอนกรีตศาลารวมใจโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายชําเรือง อุบลด ี
สภาพเดิมผิวกวาง 2.50 เมตร ฐานกวาง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 100.00 
เมตร สภาพใหม ผิวกวาง 4.00 เมตร ฐานกวาง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 
100.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 417.50 ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 40.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ขอแกไขเปนโครงการเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6   ตําบลวังน้ําเย็น จาก
ถนนคอนกรีตศาลารวมใจโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายชําเรอืง อุบลดี จํานวน 132,100.- บาท 
   

 

 

  (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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เพ่ือจายเปนคาเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก
ถนนคอนกรีตศาลารวมใจโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายชําเรือง อุบลดี สภาพเดิมผิวกวาง 2.50 เมตร 
ฐานกวาง 3.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.30 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร สภาพใหม ผิวกวาง 4.00 
เมตร ฐานกวาง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 417.50 ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 
100.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 40.00 ลูกบาศกเมตร  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป  จึงเสนอ
สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 

นายก อบต.  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินตอไป
นั้น ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ    
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป   

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 

ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม ขอปดประชุม 
 

                                                                                                                   ปดประชุมเวลา 11.25 น. 
      
            (ลงชื่อ)...........................................ผูบันทึกการประชุม                      (ลงชื่อ).............................................. 
                   (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี)                                                    (นายชําเรือง      อุบลดี)  
             เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
 
            (ลงชื่อ)................................................                                               (ลงชื่อ)............................................... 
                     (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี)                   (นางผดุงศรี   กําลังเสือ) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
        (ลงชือ่)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสุรพล  จาสอาด) 
          ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลวังน้ําเย็น 


