
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 

วันพฤหัสบดี  ที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

**************************** 
 

ผู้เข้าประชุม     ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 
1. นายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภา สุนทร อ่อนสว่าง 
2. นายจุล                  มูลเชื้อ               รองประธานสภาฯ         จุล       มูลเชื้อ 
3. นายสุชาติ  บัวศรี เลขานุการสภาฯ สุชาติ บัวศรี 
4. นางสาวพิมพร เพียวังถา สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 พิมพร เพียวังถา 
5. นางสาวบังอร   พิมพ์อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 บังอร   พิมพ์อรัญ 
6. นายมนัส สมมิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 มนัส สมมิตร 
7. นายพิชิตชัย แม่นปืน สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 พิชิตชัย แม่นปืน 
8. นายปรีชา ยังสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 ปรีชา ยังสุข 
9. นายณฐักานต์             สมมิตร             สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3      ณัฐกานต์      สมมิตร 
10. นายสุวรรณ ์ ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 สุวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์ 
11. นายส าเริง ย้อยดา สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 ส าเริง ย้อยดา 
12. นายด าเนิน ถึกไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ด าเนิน ถึกไทย 
13. นายค าพันธ์            สพีานวงษ์            สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5      ค าพันธ์     สีพานวงษ์ 
14. นายวิชัย พันธ์ชอบ สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 วิชัย  พันธ์ชอบ 
15. นางพเยาว์ สุวรรณพูล สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 พเยาว์ สุวรรณพูล 
16. นายฉัตรชัย พวงจ าปา สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ฉัตรชัย พวงจ าปา 
17. นายนิพนธ์             อุตทองค า            สมาชิก อบต. หมู่ที่   9    นิพนธ์         อุตทองค า 
18. นางมาลี จีนท า สมาชิก อบต. หมู่ที่  10 มาลี           จีนท า 
19. นายนิยม เผ่าแสง สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 นิยม          เผ่าแสง 
20. นายจิรภัทร    ใจชื้น สมาชิก อบต. หมู่ที่  12 จิรภัทร   ใจชื้น 
21. นายสุรศักดิ์ สอนโส สมาชิก อบต. หมู่ที่  13 สุรศักดิ์ สอนโส 
22. นายวัชรากร สีเหลือง สมาชิก อบต. หมู่ที่  14 วัชรากร สีเหลือง 
23. นายอดุลศักดิ์ สุวรรณศร สมาชิก อบต. หมู่ที่  15 อดุลศักดิ์ สุวรรณศร 
24.  นายอนันต์ พรมที สมาชิก อบต. หมู่ที่  15 อนันต์ พรมที 
25. นายบุญลอด หนามพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  16 บุญลอด หนามพรม 
26. นายรังสรรค์            หนามพรม           สมาชิก อบต. หมู่ที่   16   รังสรรค์  หนามพรม 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางกัลยา            เจริญผล                 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
 2. นายธนวฒัน์ ค าลือ สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 
 3. นายสนอง สีทองเพีย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
 4. นางปาริฉัตร            วรฤทธิ์               สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 12   
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ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นายไพบูลย์  ช่างฉาย   นายก อบต.วังดาล  ไพบูลย์      ช่างฉาย 
2.  นายอุดม  ประนอม  รองนายก อบต.วังดาล  อุดม      ประนอม 
3.  นายชาญชัย           อ่อนสว่าง  รองนายก อบต.วังดาล  ชาญชัย     อ่อนสว่าง 
4.  นายสมชาย     กองค า   เลขานุการนายก อบต.               สมชาย     กองค า 
5.  นายวิทยา  จิตค าภา            หัวหน้าส านักปลัด  วิทยา     จิตค าภา 
6.  นางสาวศศิกานต์  แย้มกลิ่น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ศศิกานต์   แย้มกลิ่น 
 
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเป็นประธานในที่
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา - กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาทุกท่าน และขอเปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2                 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 
ที่ประชุม                     รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 
ประธานสภา - สอบถามว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติออกเสียงรับรองรายงานการประชุม ดังนี้ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน 24 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3         ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                               3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
                               แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
ประธานสภา                ด้วยทางฝ่ายบริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 แก้ไข 
                                เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  
                                 ต่อที่ประชุม 
นายไพบูลย์  ช่างฉาย      กล่าวว่าตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย 
    นายก อบต.             น าเอาปัญหาความต้องการขอประชาชนในพื้นท่ีโดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านและ 
                                ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล รายละเอียด 
                                ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ร่วมกัน 
ประธานสภา                 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯร่วมกันพิจารณาถ้าสงสัยให้สอบถามทางฝ่ายบริหาร 
 ที่ประชุม                    ไดร้่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นจนครบทุกโครงการ 
ประธานสภาฯ - สอบถามว่าจะมีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ถ้ามีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ 
                                เหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 แก้ไข 
                                 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  ต่อไป ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 24 เสียง 
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                               3.2 ญัตติเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ             ดว้ยทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
                              สิ่งกอ่สร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็น 
                              อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายไพบูลย์   ช่างฉาย    ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยโอนงบประมาณจาก 
      นายก อบต.          แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
                               รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็น 
                               ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 
                                สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและกรณีท่ี 
                                คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                                800,000บาท  โอนลด 240,000 บาท เพ่ือเพ่ิมในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
                                ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ าดับเพลิงพร้อมค่าแรงติดตั้ง ชนิดหอย 
                                โข่งขนาดท่อ 3 นิ้ว อัตราการดูดของน้ า 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมติดตั้งบนรถบรรทุกน้ า 
                                เอนกประสงค์  ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น  240,000 บาท 
 

                                ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม ่ โดยโอนงบประมาณจาก 
                                 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
                                 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็น 
                                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 
                                 สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและกรณีที่คณะกรรมการ 
                                 การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  560,000บาท   
                                 โอนลด 8,000 บาท เพ่ือเพ่ิมในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย 
                                 ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 
                                 ขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปืนฉีดน้ าล าตรงพร้อมหัวฉีดปรับฝอย จ านวน 1 ชุด   
                                 ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น  8,000 บาท 
 

                                  ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม ่ โดยโอนงบประมาณจาก 
                                  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
                                  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
                                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร 
                                 ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและกรณีที่ 
                                 คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                                 552,000บาท  โอนลด 177,000 บาท เพ่ือเพ่ิมใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ 
                                 สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร  
                                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
                                  59,000 บาท ท าให้มีงบประมาณทั้งสิ้น  177,000 บาท 
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                                กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน 
                                เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                                 สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 15 ซ่ึงมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                                 480,000 บาท  โอนลด 480,000บาท เพ่ือเพ่ิมใน แผนงานเคหะและชุมชน 
                                 งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น 
                                  ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 
                                  480,000 บาท 
 

                                 กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยโอนงบประมาณจาก 
                                 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
                                 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ 
                                 วงจรปิดชนิดเครือข่าย ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  192,000 บาท  โอนลด 
                                  130,000บาท เพ่ือเพ่ิมใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
                                  และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อเมน 
                                  ประปา หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล ให้มีงบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท 
 

                                  กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม ่ โดยโอนงบประมาณจาก 
                                  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน   
                                  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ 
                                  วงจรปิดชนิดเครือข่าย ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  62,000 บาท  โอนลด  
                                  62,000บาท เพ่ือเพ่ิมใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
                                  และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
                                  เหล็กสายบ้านหนองตาสาถึงบ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล ให้มีงบประมาณทั้งสิ้น 
                                  62,000 บาท และโอนงบประมาณจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร 
                                 ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                 โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ซึ่งมี 
                                 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 196,000 บาท โอนลด 182,000 บาท เพื่อเพ่ิมใน 
                                 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                                 สาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาสาถึงบ้าน 
                                 หนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 62,000 บาท ท าให้ม ี
                                 งบประมาณท้ังสิ้น  244,000 บาท 
 

                                 ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม ่ โดยโอนงบประมาณจาก 
                                 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
                                 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ 
                                 บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder) ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                                 64,000 บาท  โอนลด 19,500บาท เพ่ือเพ่ิมในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
                                ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ส าหรับตัดแต่งกิ่งไม้ เครื่องยนต์ 
                                 เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.64 แรงม้า จ านวน 3 เครื่องๆ ราคาเครื่องละ 6,500 บาท   
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                              ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 19,500 บาท 
 

                               ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม ่ โดยโอนงบประมาณจาก 
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                              ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีงบประมาณ 
                               คงเหลือก่อนโอน 16,000 บาท โอนลด 16,000 บาท เพื่อเพ่ิมในแผนงานบริหารงาน 
                               ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท าให้มี 
                               งบประมาณท้ังสิ้น 16,000 บาท   
                          

                               กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
                              คอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายคลองยาง หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล  โดยโอนงบประมาณมาจาก 
                               แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
                              รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซึ่งมี 
                              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 38,000 บาท โอนลด 38,000 บาท  โอนลดงบประมาณจาก 
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
                                ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อน 
                                โอน 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท โอนลดงบประมาณจากแผนงานการศาสนา 
                                วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
                                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                                150,000 บาท โอนลด 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                                สายฝายคลองยาง หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 72 เมตร หรือมี 
                                พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ลงลูกรังขยายไหล่ทางสองข้างตาม 
                                  สภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 
                                  220,000  บาท 
                              

                                 กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า 
                                 ลอดถนนสายบ้านหนองตาสา – บ้านหนองอีจู้  หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล  โดยโอน 
                                 งบประมาณมาจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา  งบด าเนินงาน  
                                 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
                                 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีงบประมาณ 
                                   คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลด 48,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย 
                                 น้ าลอดถนนสายบ้านหนองตาสา – บ้านหนองอีจู้  หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล ท าให้มี 
                                  งบประมาณท้ังสิ้น 48,500 บาท                              
              

                                 กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
                                คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานเคหะและ 
                                ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้อ 
                                 พร้อมติดตั้งเครื่องรับระบบกระจายข่าวชนิดใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
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                                470,000 บาท โอนลด 305,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
                                เหล็ก หมู่ที่ 10  ต าบลวังดาล ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 305,000 บาท                              
               

                               กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าชุด 
                               ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงาน 
                                เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย  
                               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 400,000 บาท โอนลด 
                                175,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน หมู่ที่ 2 
                                ต าบลวังดาล ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 175,000 บาท                              
              

                                กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าชุด 
                                 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน หมู่ที่ 12 ต าบลวังดาล  โดยโอนงบประมาณมาจาก 
                                 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย  
                                 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 225,000 บาท โอนลด  
                                 225,000บาท  และโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
                                 ค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบ 
                                  กระจายข่าวชนิดใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 165,000 บาท โอนลด 
                                  69,000บาทเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน หมู่ที่ 12 
                                   ต าบลวังดาล ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 294 ,000 บาท  
                             

                                   ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                                   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงาน 
                                   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประรายจ่าย 
                                   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
                                    ในการด าเนินการเลือกตั้งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 
                                    ก่อนโอน 375,000 บาท โอนลด356,400 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                                    เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 11 เครื่อง     
                                     ราคาเครื่องละ 32,400 บาท  ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 356,400 บาท                              
       
                                   ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่ง 
                                   น้ าดับเพลิง  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร 
                                   ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ 
                                    โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ ซึ่งมีงบประมาณ 
                                    คงเหลือก่อนโอน 14,000 บาท โอนลด 14,000 บาท  โอนลดจากแผนงานรักษา 
                                    ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  
                                    ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
                                    ฯ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลื่อก่อนโอน 44,500 บาท โอนลด 40,000 บาทเพ่ือตั้งจ่าย 
                                    เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องดับเพลิง ท าให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 54,000 บาท    
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                                    ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม 
                                    ติดผนังพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว ราคาตัวละ 2,000 บาท จ านวน 18 ตัว   
                                    โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                    การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ 
                                    เผยแพร่  ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน   
                                    17,700 บาท โอนลด  17,700 บาท  และโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
                                    งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
                                    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
                                    ด าเนินการเลือกตั้งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อน 
                                    โอน 18,600 บาท โอนลด 18,300 บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
                                    พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว ราคาตัวละ 2,000 บาท จ านวน 18 ตัว  ท าให้มี 
                                    งบประมาณท้ังสิ้น 36,000 บาท 
ประธานสภาฯ                   ตามท่ีฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมมีท่านใดสอบถามหรือไม่ 
    ที่ประชุม                      ไม่มีสมาชิกสภาฯสงสัยสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย 
                                     รายการใหม่ จ านวน 16 รายการ ขอมติที่ประชุมด้วย       
มติที่ประชุม                      ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  จ านวน 24 เสียง 
                                  3.3 ญัตติเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ 
                                  เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
                                 ข้อความเดิม 

                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   จ านวน  1 เครื่อง 
                       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย  
                        โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี 
2)  ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ   
3) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี 
4) ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz –  

            - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
                     State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
                    กว่า 12 นิ้ว  
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)      
                     จ านวน 1 หน่วย  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
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                    หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

                               ข้อความใหม่ 
                                เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะ 
                                พ้ืนฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี 
                                 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ 
                               นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
                                - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
                               หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
                                ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
                                120 GB จ านวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  
                                Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
                               หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า  
                               1ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
                                Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
                               802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ประธานสภาฯ            ตามที่ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมมีท่านใดสอบถามหรือไม่ 
    ที่ประชุม              ไม่มีสมาชิกสภาฯสงสัยสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                             งบประมาณ จ านวน 1 รายการ ขอมติที่ประชุมด้วย       
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  จ านวน 24 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4       ญัตติเรื่องอ่ืนๆ              

   ประธานสภาฯ            สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ 
                                เข้าประชุมในวันนี้  และขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  13.50 น. 
 
   (ลงชื่อ)            สุชาติ     บวัศรี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ      บัวศรี) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 
   (ลงชื่อ)        สุนทร    อ่อนสว่าง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสุนทร   อ่อนสว่าง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 
                                              
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


