
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2/๒๕๖๓   

เมื่อวันที่   15   มิถุนายน  ๒๕๖๓    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

------------------------ 
สมาชิกผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ นายส าเนา  เต้ียงสูงเนิน ประธานสภา อบต. ส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายช านาญ  บัวไผ่ รองประธานสภา อบต. ช านาญ บัวไผ่ 
๓  นางสมจิตร  ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร  ธรรมมา 
๔ นางช่วยชอบ ครจ านงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ช่วยชอบ ครจ านงค์ 
๕ นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ มะราวรรณ์  ทบแก้ว 
๖ นางพุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ พุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน 
๗ นางสาวมณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ มณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน 
๘ นายประสงค์  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  ประสงค์  ยุนสูงเนิน 
9 นายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ มานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

10 นายสมศักดิ ์ สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
11 นายประสิทธิ์  คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ประสิทธิ์  คลังสูงเนิน 
12 นายแต้ม  เร่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ แต้ม  เร่งสูงเนิน 
13 นางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ลักษิกา   โฮ 
14 นางทวี  หวัดสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ทวี  หวัดสูงเนิน   
15 นายประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
16 นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 

ผู้ไม่มาประชุม      
   -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
๓ นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต  เนมขุนทด 
๔ นายประกอบ  ถินสูงเนิน รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสูงเนิน 
๕ นายสมศักดิ์  เตี้ยงสูงเนิน ก านันต าบลโค้งยาง สมศักดิ์  เตี้ยงสูงเนิน 
๖ นางสาวรัตนา  จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด รัตนา  จิรลานนท์ 
๗ นางสาวนิภา มาปะโท ผู้อ านวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
๘ นายพีรพงษ์  ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรพงษ์  ชาญพล 
9 นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการกองการเกษตร รังสรรค์  สัจจาวัฒนา 

10 นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร 
11 นางฤทัยรัตน์  เชื่อมกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฤทัยรัตน์  เชื่อมกลาง 

 
/เริ่มประชุม…. 



 ๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางสมจิตร  ธรรมมา บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มาประชุมพร้อมกัน จ านวน    
เลขานุการสภา  ๑5 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วน  

ต าบลโค้งยาง นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์
ไหว้พระ พร้อมเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภา                ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน แนะน าพนักงานย้ายมาใหม่ รายนางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน ต าแหน่งครูช านาญการ 
ประธานสภา ย้ายมาจากเทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ ขอเชิญแนะน าตัวครับ  
นางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ครูช านาญการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน ต าแหน่งครูช านาญการ ย้ายมาแทนคุณครู

ประสงค์  เนียมสูงเนิน ขอโอกาสในการท างานร่วมกับทุก ๆ  ท่าน ด้วยคะ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ยินดีต้อนรับคุณครูจิรฐา ขอสูงเนิน ครับ  
ประธานสภา  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1/2563  เม่ือวันที ่ ๑4  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  

นายส าเนา เตีย้งสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไม่มี    

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ครับ 
ประธานสภา 

มตทิี่ประชุมสภา      รับรอง     ๑4  เสียง    
     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
๓.๑ พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ส านักปลัด) 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจง ครบั  
ประธานสภา    
นางสาวรัตนา  จิรลานนท์     เรยีนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
หัวหน้าส านักปลัด ท่านดิฉันนางสาวรัตนา จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดการขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา 

/ความปลอดภัย……. 



 ๓ 
ความปลอดภัยทั่วไป  จ านวน 1 ชุด  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ฉบับเดือน ตุลาคม 2561) ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)  
ซึ่งมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดง 

ภาพสี  (Color) และไม่มากกว่า  0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
(1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ของระบบ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน
ตุลาคม  2561 (ประกาศ ณ วันที่ 26  ตุลาคม 2561) 

ข้อความใหม่ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรบัการแสดง 

ภาพสี  (Color) และไม่มากกว่า  0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
(1) เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
กันยายน 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 

 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

         ข้อความเดิม   
       โดยมีคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 

ข้อความใหม่   
       โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 256๓ (ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563) 

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

       
       /3.แผนงานบริหาร…… 

 
 



 ๔ 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
  ข้อความเดิม 

     โดยมีคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  

     -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

    -   มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสีส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อยกว่า 
10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

     ข้อความใหม่   
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๓ (ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563)  

     -   มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  

 

4.    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก  จ านวน  ๑  ตู้  

ข้อความเดิม  
โดยมคีุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

     ข้อความใหม่  
โดยมคีุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖2 

5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  จ านวน  ๔  ตู้ 

     ข้อความเดิม  
โดยมคีุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

     ข้อความใหม่  
       โดยมคีุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธนัวาคม ๒๕๖2 
 

6.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑  ตู้  

     ข้อความเดิม  
โดยมคีุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

     ข้อความใหม่  
           โดยมคีุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖2 

ในส่วนส านักปลัดก็มีรายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
จ านวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วคะ      

     /นายส าเนา… 



 ๕ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภา   
 

ที่ประชุมสภา    ไม่มี 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภา    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส านักปลัด)  จ านวน 6 รายการ 
 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑4  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 

  ๓.๒ พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (กองคลัง) 

 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ครับ  
ประธานสภา  

นางสาวนิภา  มาปะโท     เรยีนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ผู้อ านวยการกองคลัง ท่านดิฉันนางสาวนิภา  มาปะโท   ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวด ค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้ งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง   

    ข้อความเดิม  
1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 

    ข้อความใหม่  
1)  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2562 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวด   

ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
จ านวน 2 เครื่อง   

ข้อความเดิม  
   โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  

    ข้อความใหม่  
   โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   
     ในส่วนของกองคลัง ก็มีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 2 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับคะ      



 ๖ 
     /นายส าเนา… 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองคลัง กไ็ด้ชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภา    
ประธานสภา ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ  
 

ที่ประชุมสภา ไม่มี 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุมสภา เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภา    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองคลัง)  จ านวน 2 รายการ 
 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑4  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 

๓.3 พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (กองช่าง) 

 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง ครับ  
ประธานสภา  

นายพีรพงษ์  ชาญพล     เรยีนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายพีรพงษ์  ชาญพล   ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2563  
จ านวน 1 รายการ   

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์ส านักงาน    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซือ้ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  

 

ข้อความเดิม  
   เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด  
    ข้อความใหม่  
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  

ในส่วนของกองช่าง ก็มีขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตาม 
เอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ      

  
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองช่าง ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภา    
ประธานสภา ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
 

ที่ประชุมสภา ไม่มี 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภา  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง)  จ านวน 1 รายการ ครับ 
 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑4  เสียง 



 ๗ 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 
 

/3.4 พิจารณา แก้ไข…. 
 

๓.4 พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

นายส าเนา  เตีย้งสูงเนิน   ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ   
ประธานสภา  

นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร  เรยีนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ท่าน ผมนายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ    

วัฒนธรรม  ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 1 รายการ  

   แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

      ข้อความเดิม  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 

     ข้อความใหม่  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2562 
ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ก็มีขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  
จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ครับ      

 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที ่    
ประธานสภา ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม ่ครับ  
 

ที่ประชุมสภา ไม่มี 

นายส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภา  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

 จ านวน 1 รายการ ครับ 
 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑4  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 

๓.5 พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

นายส าเนา  เตีย้งสูงเนิน   ขอเชิญผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ   
ประธานสภา 
  

นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา    เรยีนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  



 ๘ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร   ท่าน ผมนายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    

ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน    4   รายการ  

1. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   

      ข้อความเดิม  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 

/ข้อความใหม…่. 
     ข้อความใหม่  

(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2562 
 

2. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า 

ข้อความเดิม  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 

     ข้อความใหม่  
(2) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2562 

 

3. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑง์านบ้านงานครัว เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งตัดหญ้า   

ข้อความเดิม  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 

     ข้อความใหม่  
(1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2562 

 

4. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

ข้อความเดิม  
     (1)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2561 
  ข้อความใหม่  

(1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่  21 
พฤษภาคม 2563) 

    ในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร ก็มีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ครับ 

 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมรับทราบแล้ว     
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม ่ครับ  
 
ที่ประชุมสภา  ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  



 ๙ 
ประธานสภา   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองส่งเสริมการเกษตร)  จ านวน 4 

รายการ ครับ 
 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑4  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 

/ระเบียบวาระที่ 4...... 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถาม หรือไม่  
ประธานสภา    

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน      เรยีนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  ท่านดิฉันนางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ขอขอบคุณกองช่าง

ที่เข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ชาวบ้านคลองพุดซา และขอฝากเรื่องการท า
ท่อระบายน้ าที่ก าลังจะด าเนินการอยู่ให้ตรวจสอบเรื่องระดับให้ดี อย่าให้เกิด
ปัญหา และอยากถามว่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลเมื่อไหร่จะติดตั้ง 

 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  
ประธานสภา 

นายพีรพงษ์ ชาญพล      ขอขอบคุณ ครับ ส าหรับเรื่องชี้แนะจะท าให้ดี ครับ ส่วนเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง     โซลาเซล จะด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ ครับ 
 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม ่    
ประธานสภา 

นางช่วยชอบ ครจ านงค ์  ฤฤฤเรยีนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  ดิฉันนางช่วยชอบ  ครจ านงค์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ฝากหัวหน้าส านักปลัด เรื่อง

การส่งหนังสือถึงพัฒนาสังคมจังหวัดท าให้รัดกุมด้วยนะคะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านก านัน ครับ 

ประธานสภา 

นายสมศักดิ ์เตี้ยงสูงเนิน   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมสภา ทุกท่าน  
ก านันต าบลโค้งยาง  ผมนายสมศักดิ์  เตี้ยงสูงเนิน  ก านันต าบลโค้งยาง มีเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อง

หนึ่ง ครับ พรุ่งนี้  วันที่  16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ขอเชิญร่วม
กิจกรรมโคราชไม่ท้ิงกัน ณ วัดโค้งยาง ครับ 

 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไม่มี 



 ๑๐ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน    ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ ขอปิดประชุม 
ประธานสภา                ครับ 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๑.0๐ น.  
  ลงชื่อ   สมจิตร ธรรมมา     ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นางสมจิตร ธรรมมา) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โค้งยาง 
 
 
 

/คณะกรรมการ...... 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
   ลงชื่อ   ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นายประมวล  แสงรัศมเีพ็ญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน   
    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

   ลงชื่อ      มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
    (นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  

  


