
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1/๒๕62  ครั้งที ่ 2 

                               วันที ่ 26  เดือน   เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

…………………………… 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒ ิ    ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ           เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา                 สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ          สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                    สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ             สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                     สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สงิหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.   นายพิรุณ         อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน์        พันธุ์งาม              เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์             ผู้อ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรอืง            ผู้อ านวยการกองช่าง         

                         7.   นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด          

       8.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ           เจ้าพนักงานธุรการ 

       9.   นายอมรพันธ์     กันทาต๊ิบ              นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                         10.  นายวิทยา         แกว้ตา                นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2562 

ครั้งที่ 2  วันที่   26   เมษายน  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ   - ไมม่-ี 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อนวันที่  17  เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ประธานสภาฯ  -  ตามที่ไดแ้จกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่นสมาชิกไปแลว้นัน้   

ขอให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบว่ามีข้อตอ้งแก้ไขหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ  - ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี้อแก้ไข 
 

ประธานสภาฯ -  ท่านมติในที่ประชุมด้วยครับว่า   ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม          

ให้ยกมอืดว้ยครับ 

สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญท่านนายกฯได้ช้ีแจงด้วยครับ 

 

นายกฯ   -  ขอบคุณครับ  เน่ืองจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  มีความ 

   จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการก่อสร้าง  ซี่งรายละเอียดมอียู่เอกสารที่ 

   ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแลว้นัน้  

   เน่ืองจากสภาพถนนสายหลักภายในหมู่บ้านที่จะด าเนินการก่อสร้างทั้ง 26 

โครงการตามเอกสารแนบน้ัน  จากการรับแจ้งจากราษฎรผู้ใช้เส้นทางและผู้น าชุมชน โดยรวมทั้ง 4 

หมู่บ้าน ซึ่งใช้งาน  การสัญจรไปมา สภาพถนนแคบไหลท่างอยู่ในสภาพไมพ่ร้อมรองรับการสัญจร ผู้ใช้

เสน้ทางไปมาไมไ่ด้รับความสะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ จึงมี

ความจ าเป็นต้องปรับปรุงสภาพถนน โดยขยายถนน เพ่ือยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้สัญจรในเส้นทาง    ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต  องค์การบริหารส่วน



ต าบลท่าวังพร้าวจึงจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี   

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         โดยมีโครงการดังต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณสายหลักภายในหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4               

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณสายหลักภายในหมู่บ้านกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 

350 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม.  หรือมีปรมิาณดินไมน้่อยกว่า 42  ลบ.ม.  งบประมาณ 499,0

๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12           

บ้านทุ่งหลุก หมู่ที ่4   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 

งบประมาณ   108,6๐๐.- บาท (หน่ึงแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 13 

บ้านทุ่งหลุก หมู่ที ่4  กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณ

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร 

งบประมาณ 80,4๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 14 

               บ้านทุ่งหลุก หมู่ที ่4  กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณ 

               กว้าง 4.00  เมตร ยาว 67.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 270 ตาราง

เมตร  

               งบประมาณ  91,0๐๐.-  บาท (เก้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 9 

               บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

               ปรมิาณกว้าง   3.80 เมตร ยาว 61 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 231.80  

                ตารางเมตร พร้อมตดิต้ังราวกันตก ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 9.30 เมตร งบประมาณ   

                91,0๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

6.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 10 

                บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที ่5ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

                ปรมิาณกว้าง  4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 316  

                ตารางเมตร งบประมาณ  106,5๐๐.- บาท (หน่ึงแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

7.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บรเิวณสะพาน   

  มหาดไทยถงึศาลาหนองงู บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก    



  คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร  งบประมาณ  486,0๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่น 

  หกพันบาทถ้วน) 

8.   โครงการจัดซือ้ดนิลุกรังพร้อมปรับเกล่ีย ถนนภายในหมู่บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6   จัดซือ้     

  ดนิลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย ปรมิาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.  งบประมาณ   

  100,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

9.   โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บรเิวณซอย 2 บ้าน   

  สันควงค า หมู่ที่ 6   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณ   

  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร    

  งบประมาณ      74,0๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

          10.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บรเิวณซอย 4      

   บ้านสันควงค า หมู่ที ่6   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

   ปรมิาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว  92 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 368  

   ตารางเมตร  งบประมาณ124,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

           11.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บรเิวณซอย 7      

                  บ้านสันควงค า หมู่ที ่6   กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

                  ปรมิาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว   98.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 394  

                  ตารางเมตร งบประมาณ  133,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

           12.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

                   บรเิวณหลังวัดสันควงค า บ้านสันควงค า หมู่ที ่6 กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก   

                   คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณกว้าง 5.00  เมตร ยาว 113 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

                    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร  งบประมาณ 188,5๐๐.- บาท (หน่ึงแสนแปด 

                    หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

            13.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 1 

                     บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗   กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์

เลย์)  

                     ปรมิาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 146เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 584  

                     ตารางเมตร  งบประมาณ  197,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

             14.   โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 

                      บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์ 

                      เลย์)   ปรมิาณกว้าง  3.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อย 

                      กว่า 144 ตารางเมตร งบประมาณ 49,5๐๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท 

                       ถ้วน) 



             15.    โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 6 

                      บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗    ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์ 

                      เลย์) ปรมิาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

                      126 ตารางเมตร  งบประมาณ  43,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

    16.    โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 7 

                       บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที ่๗กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  

                       ปรมิาณกว้าง  ปรมิาณกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 91.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ 

                       ไมน้่อยกว่า 366 ตารางเมตร งบประมาณ   123,5๐๐.- บาท (หน่ึงแสนสองหมื่น 

                        สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

               17.   โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 8 

                         บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที ่๗   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์ 

                         เลย์)   ปรมิาณกว้าง  3.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย 

                         กว่า 315 ตารางเมตร   งบประมาณ    108,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนแปดพันบาท 

                         ถ้วน)  

                 18.   โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 10 

                          บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗   ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์ 

                          เลย์) ปรมิาณกว้าง 2.90 เมตร ยาว 70 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

                          กว่า 203 ตารางเมตร  งบประมาณ   70,0๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 

                  19.   โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12 

                          บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗     ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  

                           (โอเวอร์เลย์)  ปรมิาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ 

                           ไมน้่อยกว่า 135 ตารางเมตร  งบประมาณ  46,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพัน 

                           บาทถ้วน) 

                   20.  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 14  

                บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ กอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  

                (โอเวอร์เลย์) ปรมิาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ที่ไม่ 

                น้อยกว่า 388 ตารางเมตร งบประมาณ  131,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนสามหมื่น 

                 หน่ึงพันบาทถ้วน) 

           21.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย14/1 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที ่๗                  

                   ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรมิาณกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 

                   เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมพืีน้ที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง 

                   ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปรมิาณดินไมน้่อยกว่า 1.44 ลบ.ม.  งบประมาณ   



                   16,0๐๐.- บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

            22.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย15/4 บ้านต้นแหนน้อยหมู่ที ่๗ 

                    ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรมิาณกว้าง 2.00 เมตร ยาว 34 

                    เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมพืีน้ที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง 

                    ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปรมิาณดินไมน้่อยกว่า 4.08 ลบ.ม.  งบประมาณ   

                    36,0๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                      23.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายด ารงด์ แสงตุ๊ย   

                              บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที ่๗  ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

                              ปรมิาณกว้าง 2.50 เมตร ยาว 56เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย 

                               กว่า 140 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปรมิาณดิน 

                     ไมน้่อยกว่า 6.72 ลบ.ม.    งบประมาณ  74,5๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้า 

                     ร้อยบาทถ้วน) 

                        24.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประพัสน์  กันธิยะ   

                               บ้านต้นแหนน้อย หมูท่ี่ ๗   ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรมิาณ 

                                กว้าง 2.50 เมตร ยาว 104เมตร  หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

                                260 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ  มปีรมิาณดินไม่ 

                                น้อยกว่า 12 ลบ.ม.  งบประมาณ  137,0๐๐.- บาท (หน่ึงแสนสามหมื่น 

                                เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

                         25.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพรม ปันแก้ว       

                                บ้านต้นแหนน้อย หมูท่ี่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                                ปรมิาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่

น้อย 

                                กว่า 189 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปรมิาณดิน

ไม ่

                                น้อยกว่า 7.56 ลบ.ม. งบประมาณ  82,5๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันห้า 

                                 ร้อยบาทถ้วน) 

                        26.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา  บ้านต้นแหนน้อย  

                                 หมู่ที่ ๗  ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรมิาณกว้าง 3.5 เมตร  

                                 ยาว 25 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร   หรือม ี

                                 ปรมิาณดินไมน้่อยกว่า 3 ลบ.ม. รวมพื้นทีเช่ือมตอ่ถนนช่วงที่1 กว้าง 4.5 

ม.  

                                 ยาว 5 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 7 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  



                                 134.5 ตารางเมตร  งบประมาณ   68,5๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้า 

                                 ร้อยบาทถ้วน 

ประธานสภาฯ -   มีสมาชกิท่านใดมีขอ้สงสัย  หรือจะสอบถามหรือไม ่ หากไม่มผีลขอทราบมติจาก 

                         ท่านสมาชิกนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสมได ้ตามที่ 

                         ท่านนายกไดเ้สนอมา  ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

สมาชิกสภาฯ         มีมติอนุมัติให้จา่ยขาดได ้ 7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงข้อบัญญัติงบประมาณรา่ยจ่าย ประจ าปี 

                         งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ        - ขอเชิญท่านนายกฯได้ช้ีแจงด้วยครับ 

นายกฯ                 - รายละเอียดตามเอกสารที่ส่วนการคลังได้แจกไปน้ัน ขอให้ผู้อ านวยการกอง

คลังช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลทั่งพร้าว  เร่ือง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

                             แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ ค่าจัดซื้อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)     

จ านวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดกีว่า ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 2.1 GHz และมี

หน่วยประมวลผลก้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย

กว่า 8 แกน หรือ 

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  3 

MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 2.5 GHz และ

มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 1 TB จ านวน 

1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุจะไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ านวน  1  หน่วย 



- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว้ 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน  1  หน่วย 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่าจ านวนไมน้่อยกว่า  1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน WiFi (802.11 v.g.n) Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็น

ครุภัณฑ์ที่ปรากฏใน กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ณ วันที่   21 เมษายน  25620  น้ัน แต่ตามข้อเท็จจริง การต้ัง

งบประมาณค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 1 เมษายน  2560  

แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมได้ปรับปรุงบัญชี

ราคามาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน จึงใช้บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 

มีนาคม 2562 แทน และจากการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏว่า

มิได้เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง

จงึได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

ให้เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ดังนี้ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  16,000  บาท (หน่ึงหมื่นหกพัน

บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน

ส านักงาน คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญานนาฬิกาได้กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

จ านวน  1  หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว้ 



- มีช่องเช่ือมต่อ (lnternetface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง 

- มีช่องเช่ือมตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่าจ านวนไมน้่อยกว่า  1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  WiFi (IEEE 8.02.11b,g,n,ac) และ

Bluetooh 

ประธานสภา ฯ           จากรายละเอียดที่ผู้อ านวยการกองคลังไดชี้แ้จงไปแลว้นัน้ มีผู้ใดจะเสนออะไร 

                              อีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม                    ไมม่ีผู้ใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ             ขอมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

ราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่สร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นน้ัน 

  

ที่ประชุม                      มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ดว้ยคะแนนเสยีง 7 เสยีง  

                                 งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวารที่  5              เร่ืองอื่น ๆ  

        ไมม่ี   

 

ประธานสภา ฯ                ปิดประชุม  12.00  น. 

 

 

 

    (ลงช่ือ)   ยุพาภรณ์     รักษาคุณ  ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

        (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

  

    



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 2 วันที่  26 เมษายน 2562 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)       วิรัช  สุใจจา      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                        (นายวิรัช    สุใจจา) 

 

 

 

 

 
 


