
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62 
ครั้งที่  ๑ 

วันที ่ 14  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

………………………………………. 
1.  ผู้มาประชุม  28  คน(รวมเลขานุการสภาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  2  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน       5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
 3.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 
 7.  นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 9.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 10. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 11. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 12. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 13. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 15. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 16. นายหม่าว  อ่ำกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       17. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 18. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 19. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 20. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 21. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 22. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 23. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 24. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 25. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 26. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 27. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 28. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 

2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี – 

/3.  ผู้ลาประชุม... 
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3.  ผู้ลาประชุม 
       1.  นายประเทือง  แจ้งโรจน ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 2.  นายสังคม  โทนหงส์ษา                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต. 
 2.  นายปภพ  มุ่งแผงกลาง                       รองนายก  อบต. 
 3.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด อบต. 
 4.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 6.  นางปราณี  เฉลิมชาติ  หัวหน้าสำนักปลัด 
 7.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 8.  นายธนะพงศ์  เกิดผล   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 9.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง   นิติกรปฏิบัติการ 
 10.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 11.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 12.  นางสุชาดา  เครื่องกลาง  นักทรัพยากรบุคคล 

  
5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

และเจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศอำเภอขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลขามสะแกแสง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2562  มีกำหนด  5  วัน  
ตั้งแต่วันที่  14 - 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบ  
โดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562      

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยประชุมสามัญ   
                                      สมัยท่ี 2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.       
         ๒๕62 

ประธานสภาฯ    สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง         
ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่   1         
เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบ    
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  25  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                             5.๑  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
                                            (พ.ศ. 2561-2565)   
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ   ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 2931  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 -2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขั้นตอนการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.  คณะกรรมการ..... 
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 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  กรณีเทศบาล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 5.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
 

นายก  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ชี้แจง      
เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

รองปลัด อบต.    ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคม
ตำบลขามสะแกแสง  ได้จัดประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  22  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา        
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาของหมู่บ้าน  และได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา  
ความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน  และข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน    
ต่าง ๆ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  7  
มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เพ่ือทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)   

  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

 

 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ 
 

รายจ่ายเพิ่มเติม..... 
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รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

1. ด้านกายภาพ 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
3.  ประชากร 
4.  สภาพทางสังคม 
5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.  อ่ืนๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
  

  ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    - แบบ  ผ. 01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
    - แบบ  ผ. 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
    - แบบ  ผ. 02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- แบบ  ผ. 03  บัญชีครุภัณฑ ์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

     

   ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 
    1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
    4.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 

ภาคผนวก..... 
    



6 
 
   ภาคผนวก 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 

 

  (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ที่แนบท้าย)     
 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ 25 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
 
5.2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.  2562  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

     (สำนักปลัด)  
ประธานสภาฯ           ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖2  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  หมวด  ๔       
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. ขอชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

นายก อบต.    ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

    ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ  
   ๒๕๖2 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (1) ปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  
   เครื่องละ 6,630 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    - ปั๊มน้ำทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดน้ำมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  
   250 วัตต์ 
    - ระยะดูดน้ำมากถึง 8.00 เมตร และแรงดันส่งน้ำได้มากถึง 20.00 เมตร 
    - ปริมาตรสูบน้ำสูงสุด 50 ลิตร/นาที 
 

- สวิตซ์ควบคุม..... 
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    - สวิตซ์ควบคุมแรงดันตัดต่อการทำงานโดยอัตโนมัติ 
    - ขนาดท่อดูดน้ำเข้า 1.00 นิ้ว ขนาดท่อจ่ายน้ำออก 1.00 นิ้ว 
    - ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 425 X 425 มิลลิเมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า  
   580 มิลลิเมตร 
    - เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาในจังหวัด  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง 
   วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) แก้ไข (ครั้งที่  
   1/2561) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 

    ข้อเท็จจริง 
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เพ่ือให้เกิด
   ความถกูต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒1 วรรคสอง ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้ 
   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ 
   บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ 
   ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   ข้อเสนอด้วย 
    เพ่ือให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมี 
   มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนด
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
   จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือ
   ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยัง 
   ไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียน 
   ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
   พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะ 
   เฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำข้ึนใน 
   การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะ
   ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการ
   จ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ องค์ประกอบ 
   ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
   เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม 

   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จงึเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่าย โดยเพิ่มข้อความดังนี้ 
    - ไดม้าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ              ตามท่ี นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดง 
   ความคิดเห็น  หรืออภิปราย   อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

หมายเหตุ..... 
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หมายเหตุ   นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.15 เข้าร่วมประชุมเวลา  
   10.30 น. 

ประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติให้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม “ขอให้ยกมือขึน้” 

   

มติที่ประชุม  อนุมัติ  26  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 - ไม่มี- 

 

ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 

 
                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)      พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                                                              14  มิถุนายน  2562 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1)  (ลงชื่อ)    ถนอมศักดิ์  สมานมิตร    ประธานกรรมการ 
                                                                (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     2)  (ลงชื่อ)    หม่าว  อ่ำกลาง  กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
  ผู้รับรองรายงานการประชุม                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

(ลงชื่อ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง     3)  (ลงชื่อ)   วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง      กรรมการและเลขานุการ 
 (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)        (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
           ประธานสภา  อบต.        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15                 
 


