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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๑๓  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๐. นายณฐพล  ภูมิรินทร์  เลขานุการสภา อบต. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  

๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
๓. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 
๔. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการ นายก อบต. 
๕. นายเอกพันธ์  คชเสนีย์   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา  

อบต.ไชยราช สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ

พิจารณาตามระเบียบวาระท่ีแจ้งให้ทราบนะครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อย่างละเอียด 
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ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด
อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓            
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๘  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -     เสียง 
- ลาประชุม    -    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้ งที่  ๓ และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 

ประธานสภา อบต. เรื่องต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภา อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการ
จัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นการรองรับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชน 
และนโยบายผู้บริหาร มาพิจารณาเพ่ือจัดท าโครงการที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึง
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้องานที่จะ
ด าเนินการภายใต้โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช จึงได้มีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อม
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เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม      
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพฒันาท้องถ่ินดงักลา่ว ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสบิวนั นบัแตว่นัท่ี
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ ” 

  “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ประธานสภา อบต. จากระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่เลขานุการ สภาฯ ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต.  เชิญ ท่าน นายก อบต.น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓  และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ต่อสภาฯ ครับ 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ เนื่องจาก อบต. 

ต้องการที่จะให้แก้ไขความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวมีความ
เร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอร่าง
แผนฯ (ตามเอกสารที่แจกให้) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายก อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ หากไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วย ครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต.  มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นชอบ  ๘  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม -     เสียง 
- ลาประชุม  -     เสียง 

๓.๒ เรื่องพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
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นายก อบต. ด้วยส านักงานปลัด อบต. มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต.  
โอนลด หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้น าท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล อปพร. กลุ่มแม่บ้าน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด ๗๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๒๙,๐๐๐ บาท   

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ / เพ่ือจัดซื้อเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดความยาวไม่
น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 14 ต้น , สายไฟ THW-A 25 Sqmm ความยาวไม่
น้อยกว่า 500 เมตร และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ พร้อมบริการติดตั้งอุปกรณ์ปักเสาและ
พาดสายไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
หน้า85(1) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   -  มีมตใิห้โอนงบประมาณฯ   ๘  เสียง 
- งดออกเสียง     ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     -    เสียง 
- ลาประชุม     -     เสียง 

๓.๓ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต.  ด้วยส านักงานปลัด อบต. และกองการศึกษาฯ มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

  ส านักงานปลัด อบต. 
   ๑.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ

เครื่องสแกนเนอร์  งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๐๐ บาท  
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 ข้อความเดิม (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562) เพ่ือจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารทั่วไป 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ     
  (AutoDocument Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตาม
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 203 (9)  

  ข้อความใหม่ (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562)เพ่ือจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารทั่วไป 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า       
1 ช่อง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
(ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 203 (9)  

๒. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐ บาท 
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้กรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ 

3)มีหน่ วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า2 GB 
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-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000   
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2562  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202(5) 
ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า8GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป (ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 
202(5) 
กองการศึกษาฯ 
 ๑.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้กรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  

1)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยคว 

ามจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ 
3)มีหน่ วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 206 (3)  
ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือดีกว่า 

ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่

น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า8GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้า 206 (3) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   - มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ๘  เสียง 
- งดออกเสียง     ๑   เสียง 
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- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -     เสียง 
- ลาประชุม     -     เสียง  
 
๓.๔ ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช
และหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน เพื่อท าถนน คสล. 

เลขานุการสภา อบต. ตามท่ี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ได้แจ้งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ ๑         
สายบ่อกบ-เขาวงค์ เพ่ือท าถนน คสล. และของหมู่ที่ ๕ สายเพชรเกษม-ฝ่ายนา  
ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

มาตรา ๑๓(๑) ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐ มีความ
ประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
เพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วน
ราชการหรือองค์การนั้นๆ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในพื้นที่นั้น 

   มาตรา ๑๔(๒) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่าหรือ
กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเว้นแต่ 

(๑) ท าไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา ๑๕ เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระท าการตาม
มาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระท าการตามมาตรา 
๑๗ หรือมาตรา ๒๐ 

(๒) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 

มาตรา ๑๖(๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่
น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะ
อนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่
เห็นสมควรก็ได้ (๒) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตาม
พระราชบัญญัตินี้ ส าหรับแร่ ดินขาวหรือหินแล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ข้อกฎหมาย  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ 
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หมวด ๑ การขอใช้พื้นที่ 
ข้อ ๕ ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่ง

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่าง
อ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตาม
แบบ ป.ส.๑๗ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ  

หมวด ๓ การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 

ข้อ ๘ การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ
เข้าใช้ประโยชน์ตามข้อ ๗ จะกระท าได้เมื่อพ้ืนที่ที่ขอใช้ต้อง   

    ๘.๓ ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่าจะเห็นชอบที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ขอ
ใช้พื้นทีเ่ขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือท าถนน คสล.หรือไม่ อย่างไร เชิญครับ   

ประธานสภา อบต. มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติเป็นเอกฉันท์ให้หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือท าถนน คสล.สายดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวของต่อไป โดยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชไม่ขัดข้องในเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................ 
               (นายณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 

 (ลงชื่อ)...............................................  
     (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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