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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป! พ.ศ.2562 

วันจันทร� ท่ี  8  กรกฏาคม 2562 
ณ ห*องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

 

ผู*มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� 
นายดุสิต  เกตุแก,ว 
นายสุรพล  แก,วทอง 
นายวิจิตร พรหมอนุมัติ 
นายสมโชค ปานสังข( 
นายเจริญ  เพชรรับแจ,ง 
นายธวัช  ฉิมมุสิก 
นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
นางสาวอุษณีย( แสนทอง 
นางจิราวรรณ จิตเขม,น 
นายอาคม ใจอารีย( 
นายเจนวิทย( แสนภักดี 
นายธีระวัต ดําแก,ว 
นายมนตรี ขุนจิตร 
นายธีรภัทร รูปพร,อม 
นายสุพจน(  ดําเพ็ง 
นายวิชิตพงค( พรหมคีรี 
นายวสันต( จันทร(ลอย 
นายศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
นายสุชาติ เดชแก,ว 
นายวีระพันธ( ณ นคร 
นายเลบ มะหมัด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
ส.อบต. ม.8 
ส.อบต. ม.12 
ส.อบต. ม.7 
ส.อบต. ม.10 
ส.อบต. ม.16 
ส.อบต. ม.9 
ส.อบต. ม.15 
ส.อบต. ม.13 
ส.อบต. ม.5 
ส.อบต. ม.3 
ส.อบต. ม.1 
ส.อบต. ม.9 
ส.อบต. ม.1 
ส.อบต. ม.6 
ส.อบต. ม.10 
ส.อบต. ม.14 
ส.อบต. ม.14 
ส.อบต. ม.15 
ส.อบต. ม.7 
 

จิราวัลย(  แสงใหญ� 
ดุสิต  เกตุแก,ว 
สุรพล  แก,วทอง 
วิจิตร พรหมอนุมัติ 
สมโชค ปานสังข( 
เจริญ  เพชรรับแจ,ง 
ธวัช  ฉิมมุสิก 
สิริรัตน( วิชัยกุล 
อุษณีย( แสนทอง 
จิราวรรณ จิตเขม,น 
อาคม ใจอารีย( 
เจนวิทย( แสนภักดี 
ธีระวัต ดําแก,ว 
มนตรี ขุนจิตร 
ธีรภัทร รูปพร,อม 
สุพจน(  ดําเพ็ง 
วิชิตพงค( พรหมคีรี 
วสันต( จันทร(ลอย 
ศุภชัย เพชรเศรษฐ( 
สุชาติ เดชแก,ว 
วีระพันธ( ณ นคร 
เลบ มะหมัด 
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ผู*เข*าร�วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 

นายสันติ พันธวาที 
นางกนกพร  รอดทอง 

นายก อบต.ทุ�งปรัง 
  เลขานุการนายก  

สันติ พันธวาที 
กนกพร  รอดทอง 

 

 
ผู*ขาด-ลา ประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
8. 
 

นายวัชรินทร(  อินทรคํา 
นายสมชาย  ดําแก,ว 
นายสรศักด์ิ  ศรีทอง 
นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว�าง 
นายสุภักดี  พรหมคีรี 
นายวีระศักด์ิ  สิงห(สามารถ 
นายสุธน  แก,วช�วย 
นายประทีป  วิบุลศิลป@ 

ส.อบต ม.6 
ส.อบต ม.11 
ส.อบต ม.5 
ส.อบต ม.2 
ส.อบต.ม.3 
ส.อบต.ม.4 
ส.อบต.ม.12 
ส.อบต.ม.13 

 

 ลา 
ลา 
ลา 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 
ขาด 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เรื่องก�อนระเบียบวาระ  -  ให,สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรังเข,าห,องประชุม 
นายสุรพล แก,วทอง บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ซ่ึงมีท้ังหมด  30  คน  
(เลขานุการสภาฯ) เข,าร�วมประชุม  22  คน ซ่ึงครบองค(ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาองค(การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเปFดประชุมสภา
องค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปG พ.ศ.2562  
ขอเรียนเชิญครับ   

                             

นางจิราวัลย( แสงใหญ�  บัดนี้สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เข,าร�วมประชุมครบองค(ประชุม
(ประธานสภาฯ)    แล,วดิฉันขอเปFดประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจําปGพ.ศ.2562  ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
 ขอแนะนําพนักงานโอนย,ายมาใหม� ในตําแหน�ง เจ,าพนักงานธุรการ  

น.ส.วลิาวรรณ  บริบูรณ( ขอเชิญแนะนําตัวค�ะ 
 

นางวิลาวรรณ  บริบูรณ( กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ฝJายบริหาร และสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน  
(เจ,าพนักงานธุรการ) ดิฉัน นางวิลาวรรณ  บริบูรณ(  ย,ายมาจากอบต.สี่ขีด  บ,านอยู� ต.เปลี่ยน อ.สิชล  

ขอฝากเนื้อฝากตัวด,วยค�ะ มีอะไรขอคําแนะนําด,วยนะค�ะ ขอบคุณค�ะ 
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นางจิราวัลย(  แสงใหญ� สภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ยินดีต,อนรับท่ีจะให,ความร�วมมือและ 
(ประธานสภาฯ) ประสานงาน มีอะไรก็ช�วยเหลือกันนะค�ะ ต�อไปเข,าสู�ระเบียบวาระต�อไปเลยค�ะ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางจิราวัลย( แสงใหญ� รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัย 
(ประธานสภาฯ) สามัญวิสามัญ   สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2 ประจําปGพ.ศ.2562 วันอังคาร ท่ี 30 เมษายน 

2562 สมาชิกท่ีได,รับรายงานการประชุมล�วงหน,าแล,ว สมาชิกคงได,เปFดอ�านกันแล,ว
นะค�ะ ว�ามีข,อบกพร�องหรือผิดประการใดส�วนใดบ,าง ขอเชิญสมาชิกค�ะ  

 

ท่ีประชุม   -ไม�มี- 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ถ,าไม�มีสมาชิกท�านใดจะขอแก,ไขส�วนท่ีผิดพลาดของรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ดิฉันจะขอให,รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 วันอังคาร ท่ี 30 เมษายน 2562  
ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง นะคะ  

    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ� ด,วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.13/ ว 2931 ลงวันท่ี  15 
(ประธานสภาฯ)   พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ,อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน พ.ศ.2561 – 

2565 ขององค(กรปกครองส�วนท,องถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท,องถ่ิน
จากเดิมแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ปG เปPนแผนพัฒนาท,องถ่ินห,าปG ท้ังนี้ เพ่ือให,แผนพัฒนา
ท,องถ่ินมีความสอดคล,องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ�ม
จังหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาราชการประจําปGจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีได,อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก�อให,เกิดประโยชน(สูงสุดให,กับประชาชน โดยมีข้ันตอนแผนพัฒนาท,องถ่ิน  
พ.ศ.2561 – 2565 ดังนี้ 

 1.คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินได*จัดประชุมประชาคมท,องถ่ิน ส�วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข,องเพ่ือแจ,งแนวทางการพัฒนาท,องถ่ิน รับทราบปQญหาความ
ต,องการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยนําข,อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข,อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ,าน แผนชุมชน มา
พิจารณา ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท,องถ่ิน 

 2.คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนท,องถ่ิน รวบรวมแนวทางและนําข,อมูลมา
วิเคราะห(เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาท,องถ่ินแล,วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท,องถ่ิน 

 3.คณะกรรมการพัฒนาท,องถ่ิน พิจารณาร�างแผนพัฒนาท,องถ่ินเพ่ือเสนอผู,บริหาร
ท,องถ่ิน 
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 4.ผู,บริหารท,องถ่ิน เสนอร�างแผนพัฒนาท,องถ่ินต�อสภาองค(การบริหารส�วนตําบล 
เพ่ือให,ความเห็นชอบก�อน แล,วผู,บริหารท,องถ่ินอนุมัติและประกาศใช,แผนพัฒนา 
ท,องถ่ิน  
สําหรับในวันนี้ เปPนการประชุมเพ่ือให,ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท,องถ่ินพ.ศ.
2561-2565 ในข,อ 4 ตามเอกสารท่ีได,ส�งไปให,ก�อนหน,าแล,วนะค�ะ คงจะได,ตรวจดู
งบประมาณ โครงการ ของแต�ละท�านในแต�ละหมู�บ,าน มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
ขาดตกตรงไหน ขอให,สมาชิกเสนอ หรืออภิปราย จะแก,ไขอย�างไร  
เชิญเลยค�ะ 

 

นายสมโชค  ปานสังข( กราบเรียนท�านประธาน กระผมต,องการจะขอเปลี่ยน 2 จุด จุดท่ี 1 ถํ้าทวดพริก  
(ส.อบต.ม.12) เปลี่ยนเปPนสร,างศาลา เพ่ือจะใช,สอยในการใช,งานต�อไป  จุดท่ี 2 สายบ,านนายหลัก 

ซ่ึงผมจะขอให,มีการเพ่ิมท�อระบายน้ํา 3 ท�อน ซ่ึงอยู�ในหน,า 92 ข,อท่ี 42 ซ่ึงอยาก
ให,ทางฝJายช�างได,เข,าไปดูแล และตรวจสอบใหม�อีกครั้ง ขอขอบคุณครับ 

 

นายสุพจน(  ดําเพ็ง กราบเรียนท�านประธานสภาและสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายสุพจน(   
(ส.อบต.ม.1) ดําเพ็ง  ส.อบต.ม.1 หน,า 83 โครงการท่ี 6 ก�อสร,างถนน คสล.หมู�ท่ี 1 สายนายู  

ปG 2563 เปลี่ยนเปPนก�อสร,างประปาหมู�บ,านของปG 2563 ขอบคุณครับ 
 

นางอุษณีย(  แสนทอง กราบเรียนท�านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน ดิฉัน อุษณีย(  แสนทอง  
(ส.อบต.ม.9) ส.อบต. ม.9 ขอเพ่ิมถนนบุกเบิก สายบ,านนายฐากูล ไปจดถนนบ,านนายวิน       

วัดกุมแป ประมาณ 3,000 เมตร และเพ่ิมเสียงตามสายอีกหนึ่งโครงการ    
ขอบคุณค�ะ 

 

นางจิราวรรณ  จิตเขม,น กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ฝJายบริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน  
(ส.อบต.ม.15) ดิฉันนางจิราวรรณ  จิตเขม,น ส.อบต.ม.15 หน,า 98 ข,อท่ี 63 โครงการก�อสร,าง

ถนน คสล.หมู� 15 สายบ,านนายณรงค(-หมู�ท่ี 8 ขอเพ่ิมท�อระบายน้ํา ขอบคุณค�ะ 
 

นางสิริรัตน(  วิชัยกุล กราบเรียนประธานสภาฯฝJายบริหารและเพ่ือนสมาชิก ดิฉัน นางสิริรัตน( วิชัยกุล 
(ส.อบต.ม.16) ส.อบต.ม.16 ก�อสร,างถนน คสล.หมู�ท่ี 16 สายข,างกองทุนบ,านท�าเชี่ยว หน,าท่ี 100 

ข,อ 72 ขอเพ่ิมท�อระบายน้ํา 2 ช�วง ขอบคุณค�ะ 
 

นายศุภชัย  เพชรเศรษฐ( กราบเรียนประธานสภาฯและเพ่ือนสมาชิกผู,ทรงเกียรติทุกท�าน โครงการของหมู�ท่ี  
(ส.อบต.ม.14) 14 หน,า 96 ข,อท่ี 58 ก�อสร,างถนนคสล.หมู�ท่ี 14 สายรพช.-เขาเหล็ก ขอเพ่ิมท�อ

ระบายน้ํา 1 จุด ครับ 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� มีสมาชิกท�านอ่ืนอีกไหมค�ะ ถ,าไม�มีของหมู�ท่ี 16 ท่ีตกไปจากท่ีประชุมอําเภอ  
(ประธานสภาฯ) โครงการถนนบุกเบิกสายบ,านนางปรีดา ทองคง ซ่ึงตกไป ส�วนอีกข,อท่ีได,ทํา

โครงการให, อบต.ทําแผนข้ึนจังหวัดเข่ือนของปากน้ําเทพา ในนี้ใส�งบประมาณ 
17 ล,านหารือกับท�าน สส.แล,วน�าจะไม�ใช� ให,ทางกองช�างไปประมาณราคาใหม�ดูว�า
เขาก�อสร,างกันประมาณเท�าไร ขอฝากให,ช�วยดูแลด,วยนะค�ะ ส�วนอีกเรื่อง
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นอกเหนือจากงบประมาณของอบต.เรื่องฝายน้ําล,นยังไม�มีบรรจุในโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพ ต้ังแต�หน,า168 เปPนต,นไป ฝายน้ําล,นอยากให,ผลักดันข้ึนจังหวัดด,วย ซ่ึง
ต,องการสร,างฝายน้ําล,น คลองท�าเชี่ยว และคลองท�าควาย ซ่ึงต,องสร,างเปPนช�วง
หลายจุด งบประมาณอบต.คงจะไม�พอจึงอยากจะให,ผลักดันข้ึนข,างบน ให,ท�าน
รับปากแล,ว�าท�านจะช�วยเพ่ือผลประโยชน(ของพ่ีน,องเกษตรกร ซ่ึงได,หารือกับ
ตัวแทนหมู�บ,านแต�ละหมู�บ,านแล,วให,ถ�ายรูปประกอบข้ึนไปแล,วถ,ามีการส�งคนมา
สํารวจหรือดูเส,นทางถ,าท�านรับทราบหรืออยู�ในพ้ืนท่ีขอให,ประชาสัมพันธ(และให,
ความร�วมมือด,วยนะค�ะจะสําเร็จหรือไม�สําเร็จแต�ก็เปPนความหวังของชาวตําบล 
ทุ�งปรังขอฝากด,วยนะค�ะ มีของหมู�อ่ืนอีกไหมค�ะ 

 

นายสุพจน(  ดําเพ็ง กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ของหมู�ท่ี 1 ท่ีเสนอท่ีอําเภอมีอีก 1 โครงการ ขยาย 
(ส.อบต.ม.1) ถนนเส,นตลาดพุธ – วัดถํ้า จาก 4 เมตรเปPน 5 เมตร เพราะเปPนช�วงท่ีจะใช,สัญจร

มาก ขอบคุณครับ 
 

นางจิราวัลย�  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านใดอีกไหมค�ะ ทางเจ�าหน�าท่ีมีอะไรบ�างไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม    ไม�มี 
 

นางจิราวัลย�  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายแล�ว ดิฉันจะขอมติเลยนะค�ะ 
สมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และให�

ประกาศใช�ขอเสียงยกมือด�วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม    เห็นชอบ  19  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  3  เสียง 
 

    3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2562 
นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  จากรายละเอียดตามเอกสารท่ีให,กับสมาชิกล�วงหน,าแล,วนะค�ะ 
(ประธานสภาฯ) ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ� าย  ไป ต้ั งจ� ายรายการ ใหม�  เ พ่ือจั ด ซ้ื อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  งบประมาณ 
21,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน   
ค�าครุภัณฑ(  ครุภัณฑ(สํานักงาน   
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห,องปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยใช,งานมาเปPน
เวลานาน พร,อมท้ังขนาดของห,องไม�เหมาะสมกับขนาดเครื่อง (บีทียู)  ทําให,
เครื่องปรับอากาศทํางานได,ไม�มีประสิทธิภาพ ไม�มีความเย็น  และไม�สามารถ
ซ�อมแซมได,  ทําให,พนักงาน/เจ,าหน,าท่ี ตลอดจนประชาชนท่ีมาติดต�อราชการไม�ได,
รับความสะดวก สบาย  จึงมีความจําเปPนต,องโอนงบประมาณไปต้ังจ�ายรายการใหม� 
เพ่ือจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
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    1) ขนาดท่ีกําหนดเปPนขนาดไม�ต่ํากว�า 18,000 บีทียู 
    2) ราคาท่ีกําหนดเปPนราคาท่ีรวมค�าติดต้ัง 
    3) ต,องได,รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟVา
    เบอร( 5 

4) ต,องเปPนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและ
หน�วยระบายความร,อนจากโรงงานเดียวกัน 

    5) มีความหน�วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร( 
    6) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส�วน ประกอบด,วยอุปกรณ( ดังนี้  สวิตซ( 1 ตัว  ท�อทองแดงไปกลับหุ,ม
ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม�เกิน 15 เมตร  รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ(  พ.ศ. 2561   
โดยโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  ค�า
ท่ีดินและสิ่งก�อสร,าง  ค�าก�อสร,างสิ่งสาธารณูปโภค  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา (ค�า K) เพ่ือจ�ายเปPนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค�าได,  งบประมาณต้ังไว, 
300,000 บาท  ปรากฏในหน,า 8/36  งบประมาณก�อนโอนคงเหลือ 300,000 
บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 279,000 บาท    
สมาชิกมีข,อสงสัยจะซักถาม อภิปรายเปPนอย�างไรบ,าง ขอให,อภิปรายได,เลยนะค�ะ 

 

ท่ีประชุม    ไม�มี 
 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดมีข,อสงสัย หรือจะอภิปรายอย�างไร ดิฉันจะขอมติเลยนะค�ะ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกท�านใดให,ความเห็นชอบ อนุ มั ติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปG

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปต้ังจ�ายรายการใหม� ขอเสียงยกมือด,วยค�ะ 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  18  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  4  เสียง 
 

3.3  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

นางจิราวัลย(  แสงใหญ� เพ่ือให,มีความสอดคล,องตามงบประมาณจึงต,องมีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกมีความ 
(ประธานสภาฯ) คิดเห็นอย�างไรบ,าง แล,วจะเปFดโอกาสให,สมาชิกอภิปรายนะค�ะ 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบล   ทุ�งปรัง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2562 
เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2561 นั้น 
ด�วยกองคลัง มีความประสงค�ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป5
งบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 
2562 มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจากคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป5
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งบประมาณ พ.ศ.2562 หน�า:11/36 ซ่ึงใช�ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป5 พ.ศ.2561 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

    รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร!สําหรับประมวลผลแบบท่ี 1*  

(จอขนาดไม�น+อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม�น�อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หน�วย มีหน�วยความจําแบบ Cach Memory ขนาดไม�น�อยกว�า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 3.0 GHz  
มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งหรือดีกว�า 
ดังนี้ 
1.  เปXนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�
น�อยกว�า 2 GB หรือ 
2.  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลางแบบ 
Grapgics Processing Unit ท่ีสามารถใช�หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม�น�อยกว�า 2 GB หรือ 
3.  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน�วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 2 GB 

    มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น�อยกว�า 4 GB  
มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�าขนาดความจุไม�น�อยกว�า 
1 TB หรือชนิด Solid Disk ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 

        มี DVE-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว�าจํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 

    มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น�อยกว�า 3 ช�อง 
    มีแปpนพิมพ�และเมาส� 

มีจอภาพ LED หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น�อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�
น�อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน  1 หน�วย 
-  เปXนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 
2559 
-  เปXนไปตามแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสี่ป5 (พ.ศ. 2561-2564)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  หน�าท่ี  21  ลําดับท่ี  12 
- ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป5 
พ.ศ.2561 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ!  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
- เพ่ือจ�ายเปXนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เปXนอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเปXน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
ใช�เทคโนโลยีแบบพ�นหมึก (Inkjet) 
มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 
dpi 
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มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาวดําไม�น�อยกว�า 34 หน�าต�อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ
ต�อนาที (ipm) 
มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีไม�น�อยกว�า 27 หน�าต�อนาที (ppm) หรือ 10ภาพต�อนาที 
(ipm) 
สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได� 
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น�อยกว�า 1,200x2,400 dpi มีถาดปpอนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
สามารถถ�ายสําเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาวดํา 
สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม�น�อยกว�า  99 สําเนา 
สามารถย�อและขยายได� 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต� 
มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�าจํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
สามารถใช�งานผ�านเครือข�ายไร�สาย (Wi-Fi) ได� 
มีถาดใส�กระดาษไม�น�อยกว�า 100 แผ�น 
สามารถใช�ได�กับ A4,Latter,Legal และ Custom 
-  เปXนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 

2559 
- เปXนไปตามแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสี่ป5 (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 หน�าท่ี  21  ลําดับท่ี  15 
- ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ประจําป5 พ.ศ. 

2561 
    รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลงใหม� 

 เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร! สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม�น+อยกว�า 19 นิ้วราคา  22,000 บาท 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 
หน�วย 

- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม�น�อยกว�า 8MB 

     -   มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งหรือดีกว�า     
        ดังนี้ 
    1.)  เปXนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจํา ขนาดไม�น�อย         
    กว�า 2 GB หรือ 
    2.)  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลางแบบ    
    Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช�หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�   
    น�อยกว�า 2 GB หรือ 
   3.)  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน�วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 2 GB 
-  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น�อยกว�า 4 GB 
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-  มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว�าจํานวน  1  หน�วย 
-  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
-  มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น�อยกว�า 3 ช�อง 
-  มีแปpนพิมพ�และเมาส� 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน  1 หน�วย 
-  เปXนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 

   -  เปXนไปตามแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสี่ป5 (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม 
   และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  หน�าท่ี  21  ลําดับท่ี  12 

- ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ! Multifunction แบบฉีดหมึกพร+อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ! (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปXนอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเปXน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- เปXนเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู�ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม�น�อยกว�า 27 หน�าต�อนาที 

(ppm) หรือ 8 ภาพต�อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ�สีสําหรับกระดาษ A4 ไม�น�อยกว�า 15 หน�าต�อนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพต�อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได� 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น�อยกว�า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถาดปpอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ�ายสําเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม�น�อยกว�า 99 สําเนา 
- เปXนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 

2559  
- เปXนไปตามแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสี่ป5 (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 หน�าท่ี  21 ลําดับท่ี 15 
- เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ฉบับเดือนมีนาคม  

2562  
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายค�ะ 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย�  แสงใหญ�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดอภิปราย ดิฉันจะขอมติเลยนะค�ะ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกท�านใดให�ความเห็นชอบให�มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเสียงยกมือด�วยค�ะ 
 



10 

 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  18  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  4  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นางจิราวัลย� แสงใหญ�  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ท�านนายกมีเรื่องจะหารือ ขอเรียนเชิญท�านนายกค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายสันติ  พันธวาที เรียนท�านประธานสภาฯ ผ�านไปยังสมาชิกทุกท�าน วันนี้ผมจะมีข�อหารือสัก 2 – 3 
(นายกอบต.)  เรื่องนะครับ เรื่องแรก วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 

10 ขอความร�วมมือ สมาชิก ผู�ใหญ�บ�าน พ�อแม�พ่ีน�องประชาชนทุกหมู�บ�าน ร�วมกัน
พัฒนาตัดหญ�าข�างถนน เพราะว�าเราหละหลวมหลายป5อาจจะมีรกบ�าง เรา
สนับสนุนเรื่องน้ํามันนะครับ ขอรูปถ�ายในการดําเนินการด�วยนะครับ บางหมู�บ�านก็
ได�ดําเนินการไปแล�ว สายหลักจะให�ลูกจ�างอบต.เปXนผู�ดําเนินการตัดนะครับ ขอ
ความร�วมมือด�วยครับ 
เรื่องกิจกรรมแผนงานติตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาร�วมพัฒนาท�องถ่ิน เราทํา
ความดีด�วยหัวใจ เทิดไท�องค�ราชัน มี 2 โครงการ โครงการท่ี 1 อบต.ทุ�งปรัง
ร�วมกับสํานักงานประมงอําเภอ จัดกิจกรรมปล�อยพันธ�ปลาและกุ�ง ในวันท่ี 26 
ก.ค. 62 ณ ชายหาดบ�านปลายทอน ถ�าท�านมีความสะดวกขอเชิญท�านเข�าร�วม
กิจกรรมด�วยนะครับ และอีกโครงการของสํานักงานปลัด อบต.ทุ�งปรัง ร�วมกับป|า
ไม�อําเภอสิชล จัดโครงการพระราชดําริ รักษ�น้ํา รักษ�ป|า รักษ�แผ�นดิน วันท่ี 26 
ก.ค.62ด�วย ช�วงบ�าย จะพัฒนาถนนสายจอมพิบูลย� – ชายทะเล ช�วยกันปลูกต�นไม� 
ถ�าสมาชิกว�างขอเชิญร�วมกิจกรรมด�วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิราวัลย�  สแงใหญ� มีเรื่องฝากมาจาก อบต.ทุ�งปรัง ช�วงนี้อยู�ในช�วงจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ�ายประจําป5 2563 ขอฝากให�ทุกหมู�บ�านได�เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

ซ่ึงประกอบด�วย โครงการกีฬา หมู�บ�าน ม.1 – 16 ซ่ึงให�หมู�บ�านได�จัดการเอง จะ
อุดหนุนเปXนเงินให�จัดการบริหารกันเอง ถ�ายังไม�ได�จัดการขอให�รับเร�งหน�อยนะค�ะ 
ภายในวันท่ี 15 ก.ค.นี้ โครงการตกแต�งเรือพนมพระ โครงการแห�ผ�าข้ึนถํ้าเขาพรง 
ม.15 โครงการลอยกระทงหมู�ท่ี 9 และหมู�ท่ี 12 ขอให�คณะกรรมการหมู�บ�านได�
ดําเนินการด�วยนะค�ะ 

 

นางพรกมล  เตโช ขอชี้แจงนิดนึงนะค�ะ โครงการกีฬาหมู�บ�านท่ีทํามาแล�วเปXนแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
(หน.ฝ|ายนโยบายและแผน) นะค�ะ ต�องเสนอมาใหม�เพ่ือเข�าเปXนร�างข�อบัญญัติ ขอให�ดําเนินการให�เรียบร�อย 

นะค�ะ 
 

นางจิราวัลย�  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านอ่ืนจะหารืออีกไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายสมโชค  ปานสังข� ผมอยากจะเสนอให�ทางอบต.ทุ�งปรัง จัดกิจกรรมป~�นจักรยาน 60 ป5ข้ึนไปบ�างเพ่ือ 
(ส.อบต.ม.12) ส�งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ และคลายเคลียดให�กับผู�สูงอายุ ผมขอเสนอแค�นี้ครับ 

ขอบคุณครับ 
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นางจิราวัลย�  แสงใหญ�  มีสมาชิกท�านอ่ืนจะหารืออีกไหมค�ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไม�มี 
 

นางจิราวัลย�  แสงใหญ� เม่ือไม�มีสมาชิกจะหารือเรื่องอ่ืน ๆ อีก ดิฉันขอขอบคุณท�านสมาชิก ฝ|ายบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  เจ�าหน�าท่ี และทุก ๆ คนท่ีได�เข�าร�วมประชุม ดิฉันขอป�ดประชุมสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป5 พ.ศ.2562  
ขอขอบคุณค�ะ 

 
ปFดประชุมเวลา  12.15  น. 

ลงชื่อ                              ผู,บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุรพล  แก,วทอง) 

เลขานุการสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
เรียน  ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

  ข,าพเจ,า สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค(การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปG พ.ศ.2562 วันจันทร(  ท่ี 8 กรกฏาคม 2562                          
ณ ห,องประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง เรียบร,อยแล,วรายงานการประชุมถูกต,องเปPนไปตามมติท่ีประชุม
ทุกประการ เม่ือครั้งประชุมสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วันท่ี........................................ 
 
(ลงชื่อ)                    ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสุพจน(  ดําเพ็ง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 1  
 
(ลงชื่อ)                  ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายธวัช  ฉิมมุสิก) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 10  
 
(ลงชื่อ)                 ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางอุษณีย(  แสนทอง) 
สมาชิกสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง หมู�ท่ี 9  
 
 

       (ลงชื่อ)       
     (นางสาวจิราวัลย(  แสงใหญ�) 

                                                       ประธานสภาองค(การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 
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