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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 
สมัยสามญั  สมัยที่  1  ครั้งที่ 2  ประจ าป ี 2565 

วันที่   14  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 

__________________ 
 

ผูม้าประชมุ 
 

1. นายจ าเนียร   จุย้จันทึก  ประธานสภาฯ 
2. นายอนุชัย  บญุจนัทึก  รองประธานสภาฯ  
3. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก เลขานุการสภาฯ 
4. นายลาศรี  รั้งจนัทึก  ส.อบต. ม.1 
5. นายคนงึ  กองจนัทึก  ส.อบต. ม.2 
6. นายวิชานนท์  ชยัแก้ว  ส.อบต. ม.3 
7. นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก  ส.อบต. ม.4 
8. นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก ส.อบต. ม.7 
9. นายมนญู  มาวขุนทด  ส.อบต. ม.8 
10. นางดารุณ ี  สมพงษ์  ส.อบต. ม.9 
11. นายประจวบ  สารจันทึก  ส.อบต. ม.10 
12. นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน  ส.อบต. ม.12 

 
ผู้ไมม่าประชมุ 
 

1. นายวินยั  หล  าจนัทึก  ส.อบต. ม.5 
2. นางอ้อย  หรั นจันทึก    ส.อบต. ม.13 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายพงษ์ศักดิ ์ พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. นางสมนึก  ทุ่งกลาง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นายเตียน  ขันจันทึก  หัวหน้าส านักปลดั 
7. นางสาวจินตนา  เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง 



2 
 

 

9. นายอาทิตย์  ใสกลาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
10. นางสาวลักษณ์นารา  จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายด าเนนิ  นาคสูงเนนิ  นักวิชาการศึกษา 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เมื อที ประชุมมาครบองค์ประชุม  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย  ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม  โดยมีผู้มาประชุม  
จ านวน  12  ท่าน ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  2  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  11  ท่าน  เป็นอันครบองค์
ประชุมและเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน,กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส  
1 จบ  นั งสมาธิ  5  นาที (พร้อมกัน)  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      1.1  ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

     ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยสามญั  สมยัที  1  
คร้ังที  2 ประจ าปี 2565 ในวันที  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  ตามประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยสมยัสามัญ สมัยแรก ประจ าป ี 
2565  วันนี้มสีมาชิกสภาฯ ลา จ านวน  2  ทา่น  คือ   
    1. นายวินัย  หล  าจันทึก  หมู่ที   5   
    2. นางอ้อย  หรั นจันทึก  หมู่ที   13 
    ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ในคราวประชุมสภาฯ  คร้ังแรก
เมื อวันที 30 ธันวาคม 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมยัแรก 
ประจ าป ี2565  มีก าหนด  15 วัน  นบัแต่วันที   1 - 15  กุมภาพนัธ์  2565  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ มเติมฉบับที  7 พ.ศ. 2562  ข้อที  12  
และ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.  
2547 แกไ้ขเพิ มเติมฉบับที  2 พ.ศ. 2554  จึงได้เรียกประชุมสมัยแรกประจ าป ี 
2565   
    ทา่นนายกฯ ท่านไดต้ิดภารกิจไปร่วมต้อนรับนายอ าเภอสีคิ้วคนใหมแ่ละท่าน
แจ้งวา่ ท่านจะกลับมาเขา้ร่วมประชุม  จึงมอบหมายให้ท่านรองนายกฯ และ
เลขานุการนายกฯ   เขา้ร่วมประชุมแทนก่อนครับ      

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจ าปี 2565  วันที่  3  กมุภาพนัธ์  2565 
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นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที ยงั
ไม่สมบูรณ ์ หรือต้องการแก้ไขรายงานประชุมสภาฯ  สามารถขออภิปรายแก้ไข
รายงานการประชุม ได้ครับ 

 นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8  

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าแรก  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ในล าดบัที  14  นายอ้อย  ขอแก้ไขเป็น  นางอ้อย  ครับ 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าแรก  ผู้เขา้ 
ร่วมประชุม  ในล าดับที  4  นางพงษ์ศักดิ์  เปน็นายพงษ์ศักดิ์  และล าดับที   9  
นายสุจติราภา  เป็นนางสจุิตราภา  ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

เนื องจากไม่มสีมาชิกท่านใดอภิปรายแกไ้ขรายงานการประชุมฯ เพิ มเติมแล้ว     
จึงขอมติที ประชุมตามการอภิปรายแก้ไข  ดังนี ้
1. นายมนญูฯ ขอแกไ้ข หนา้แรก ผูเ้ข้าร่วมประชุม ในล าดับที 14 นายอ้อย ขอ
แก้ไขเป็น  นางอ้อย   
2. นางสจุิตราภาฯ  ขอแกไ้ขดังนี้   
   - หนา้แรก ผู้เขา้ร่วมประชุม ในล าดับที  4 นางพงษ์ศักดิ์ เป็น นายพงษศ์ักดิ ์
   - หนา้แรก  ล าดบัที   9  นายสุจิตราภา  เป็น  นางสุจติราภา 
 ขอมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   
ตามที ได้แกไ้ขครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน  11  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตตเิพื่อพิจารณา 
      5.1 การขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

 ประจ าปีงบประมาณ  2565  (กองคลัง) 
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ   

    ขอเชิญทา่นรองนายกฯ/ผอ.กองคลัง  ได้น าเสนอต่อสภาฯ  เพื อพิจารณาครับ 

นางสาวจินตนา เรืองจันทึก 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตเรียนชี้แจง ตามแบบที ขอเสนอญตัต ิ 
กองคลัง มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื องส ารองไฟ  เพื อใช้
ในการปฏิบัตงิานภายในกองคลัง ดา้นพัสดุ  การเงิน  การบัญชี งานธุรการและ
งานอื นๆ  ที เกี ยวข้อง  จากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไม่ไดต้ั้งจ่ายครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ไว ้แต่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ น  
(พ.ศ. 2561-2565) ไว้แลว้จึงมีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ย   
เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.   2565  เป็นไปตาม
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นางสาวจินตนา เรืองจันทึก 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น  พ.ศ.  2563  หมวด  4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในงบ
ลงทุน  โดยการโอนเพิ ม โอนลด  ที ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปลี ยนหรือ
โอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาทอ้งถิ น โดยขออนุมัติเพื อ
ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 2  รายการ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการที่ 1   

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารการคลงั  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที  1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จ านวน  1 เครื อง  
โดยมีคุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที กระทรวงดิจิตัลเพื อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  งบประมาณที ตัง้ไว ้ 
จ านวน 0.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 0.- บาท  ขออนุมัติโอน
เพิ ม จ านวน  22,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลงัโอน จ านวน  22,000.- บาท 

โอนลดตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
(หน้า 24/81)  แผนบริหารงานทั วไป งานบริหารการคลงั หมวดเงนิเดือน (ฝา่ย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล งบประมาณที ตั้งไว ้
จ านวน2,244,360 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  1,813,360.-  
บาท ขออนุมัตโิอนลด จ านวน  22,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
จ านวน 1,791,360.- บาท 

รายการที   2 

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารการคลงั งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  เครื องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
จ านวน  1  เครื อง   เป็นเงิน  5,800.-บาท จ านวน  1 เครื อง  โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที 
กระทรวงดิจิตัลเพื อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  งบประมาณที ตัง้ไว้  จ านวน 0.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 0.- บาท  ขออนุมัติโอนเพิ ม จ านวน  
5,800.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลงัโอน จ านวน  5,800.- บาท 

โอนลดตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
(หน้า 24/81)  แผนบริหารงานทั วไป งานบริหารการคลงั หมวดเงนิเดือน (ฝา่ย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล งบประมาณที ตั้งไว ้
จ านวน2,244,360 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  1,791,360.-  
บาท ขออนุมัติโอนลด จ านวน 5,800.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
จ านวน 1,785,560.- บาท 

  โดยการขอโอนลดเป็นการขอโอนลดของส่วนการคลงัเองค่ะ 
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ประธานสภาฯ    มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ม ี
   ผมขอมติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   
ประจ าปงีบประมาณ  2565  (กองคลัง) ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

    5.2  การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  (กองสาธารณสุขฯ) 

ประธานสภาฯ     การคัดเลือกสมาชิสภาท้องถิ นเพื อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เชิญเจา้หนา้ที ชี้แจงราย 
ละเอียดการแต่งตัง้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ให้ท่านสมาชิก
ทราบครับ 

นางสาวจินตนา  เรืองจนัทกึ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ กองสาธารณสุขและสิ งแวดลอ้มขอส่งข้อราชการเพื อ
เข้าวาระการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน้อย พจิารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาฯ  จ านวน  2  ท่านเพื อเปน็คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื อง  หลักเกณฑ์เพื อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ นหรือพื้นที   พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ประกอบด้วย   
(1)  ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น          เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้ทรงคณุวุฒิในท้องถิ น จ านวนสองคน           เป็นกรรมการ 
(3)  สมาชิกสภา อปท. ที สภาฯมอบหมาย จ านวนสองคน            เป็นกรรมการ 
(4)  หัวหนา้หน่วยบริการปฐมภูมิที จัดบริหารสาธารณสุขใน          เป็นกรรมการ 
      ท้องถิ น ที คัดเลือกกันเอง  จ านวนไมเกินสองคน 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในท้องถิ นหรือ             เป็นกรรมการ 
     ชุมชนคัดเลือกกันเอง  จ านวนสองคน      
(6) ผู้แทนหมูบ่้านที หรือชุมชนที ประชาชนในหมู่บ้านหรือ            เป็นกรรมการ 
     ชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินหา้คน       
(7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน           เป็นกรรมการ 
    หรือหน่วยรับเรื องร้องเรียนอิสระที อยู่ในท้องถิ นนั้น (ถา้มี) 
(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น                    เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
(9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ หรือ                 เป็นกรรมการ/ 
    ส่วนสาธารณสุข หรือที เรียกชื ออื นขอ อปท. หรือ         และผู้ช่วยเลขานุการ 
    เจ้าหน้าที อื นที ผู้บริหารสงูสุดของ อปท.มอบหมาย 
(10)หัวหนา้หน่วยงานคลงัหรือเจ้าหนา้ที ของหน่วยงาน             เป็นกรรมการ/ 
      คลังที ผูบ้ริหารสงูสุดของ อปท.มอบหมาย                และผู้ช่วยเลขานุการ 
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นางสาวจินตนา เรืองจันทึก 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

    ตามร่างเดิมคณะกรรมการได้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาฯ จ านวน  2  ท่าน
คือ นางวลัภา ใสจนัทึก  และนางดารุณี   สมพงษ์  และเมื อสมาชิกสภาฯ ได้หมด
วาระท าให้พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ซึ งตอนนี้
ได้มีสมาชิกสภาฯ แล้วจึงขอเสนอญตัติ เพื อคัดเลือกสมาชกิจ านวน 2  ท่าน  เปน็
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยค่ะ 

ประธานสภาฯ     ตามที เจา้หน้าที ได้แจง้การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื อเป็นคณะกรรมการ   
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกดุนอ้ย  โดยให้เสนอชื อ 
จ านวน  1  ท่าน  และรับรองจ านวน  2  ท่านครับ  เชิญเสนอชื อได้ครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นางดารุณ ี สมพงษ์  ครับ 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอรับรอง  นางดารุณี  สมพงษ์  ค่ะ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนนิ 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอรับรอง  นางดารุณี  สมพงษ์  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  นางดารณุี  สมพงษ์   เปน็คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  คนที   1   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นางดารุณ ี สมพงษ์ เปน็คณะกรรมการกองทุนหลักประกนั
สุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลกดุน้อย  คนที่  1  
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปเป็นการคัดเลอืกคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   คนที   2  เชิญเสนอชื อได้ครับ 

นายคนึง กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอรับรอง  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ครับ 

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอรับรอง  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ นางสาวศรัญญา เดชจันทึก เป็นคณะกรรมการกองทุนหลกั 
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  คนที   2   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นางสาวศรัญญา เดชจนัทึก เป็นคณะกรรมการกองทนุหลกั 
ประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน้อย  คนที่  2  
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภาฯ     ตามที ท่านได้เสนอชื อ สมาชิกสภาฯ เพื อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จ านวน  2  ท่าน ดังนี ้
     1.  นางดารุณ ี  สมพงษ์ 
     2.  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก 

  

    5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่  และคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประธานสภา     การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ นเพื อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  เชิญเจา้หน้าที ที 
เกี ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทราบครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ น  เพื อแตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ น    สามารถดูรายละเอียด   ได้ตามเอกสารที ส่งไปยงัทุกท่านไปแล้ว 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 และที แก้ไขเพิ มเติม กรณีกรรมการที เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ นที มาจากสภาท้องถิ นคัดเลือก ตามค าสั งองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย ที  87/2562 ลงวันที  24 มิถุนายน 2562 เรื อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย และค าสั งที  89/2562 
ลงวันที  24 มิถุนายน 2562 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลกุดน้อย กรณีกรรมการที มาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ นคัดเลือกได้พน้จากต าแหน่งเนื องจากคณะรัฐมนตรไีด้มีมติให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ นและผู้บรหิารท้องถิ น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื อวันที  1 ตุลาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวดันครราชสีมาได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื อวันที  21 ธันวาคม 2564 
    เพื อให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 และที แก้ไขเพิ มเติม ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที สุด ที  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที  29 
มกราคม 2559 เรื อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จงึขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย พจิารณาด าเนินการคัดเลือกสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เพื อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย แต่งตั้งเปน็
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย จ านวน 3 คน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย จ านวน 3 คน ทั้งนี ้ เพื อให้มีคณะกรรมการฯ ครบตามจ านวนที ระเบียบ
ก าหนดและเป็นปัจจุบัน  
จึงน าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยไดพ้ิจารณาต่อไปค่ะ 
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นายคนึง  กองจนัทกึ  
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ให้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ชุดละ 3 ทา่น ถูกต้อง
หรือไม่ครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ มเติม ตามญตัติได้ให้คัดเลือก
คณะกรรมการ  2  ชุด  คือ  ชุดแรกให้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  
จ านวน  3 ท่าน  และชุดที   2  ให้คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ น  จ านวน  3  ทา่นค่ะ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ที ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุด
อื นไปแล้ว  สามารถคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  2  ชุดนี้ได้อีกหรือไหมครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กรณีที ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดได้ถูกคัดเลือกให้
เป็นกรรมการชุดต่างๆ  แลว้  ยังสามารถที จะได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการชุดอื น
ได้อีกค่ะ  ขึ้นอยู่ที สภาฯ  จะร่วมกันพิจารณาเสนอและมอบหมายให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทา่นใดค่ะ 

ประธานสภาฯ     ตามที เจา้หน้าที แจ้งรายละเอียดไปนัน้  จะเริ มโดยการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น จ านวน  3  ท่าน โดยการเสนอทีละท่าน   ให้มี
เสนอผู้เสนอจ านวน  1  ท่าน  และรับรอง  2  ท่านครับ 

นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ  นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน  ค่ะ 

นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก 
ส.อบต.ม.4 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ครับ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  นายชัยวัฒน์ ซอสงูเนิน เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  
คนที   1   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายชัยวัฒน์ ซอสูงเนิน เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่คนที่ 1  
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปให้เสนอคัดเลอืกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  คนที   2 โดยมผีู้

เสนอจ านวน  1  ท่าน  และรับรอง  2  ทา่นคับ 
นายลาศรี  ร้ังจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายวีระพงษ์  ภูจันทึก  ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนนิ 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายวีระพงษ์  ภจูันทึก  ครับ 

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายวีระพงษ์  ภจูันทึก  ครับ 
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ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  
คนที   2   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายวีระพงษ ์ ภูจันทึก เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่คนที่  2 
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปให้เสนอคัดเลอืกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  คนที   3 โดยมผีู้
เสนอจ านวน  1  ท่าน  และรับรอง  2  ทา่นคับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายมนูญ  มาวขุนทด  ครับ 

นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉ้นขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด  ค่ะ 

นางสุจริตราภา  เสรฐิจนัทกึ  ส.
อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด  ค่ะ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ   นายมนูญ  มาวขุนทด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  
คนที   3   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายมนูญ  มาวขุนทด เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่คนที่  3  
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ น  จ านวน  3  ท่าน โดยการเสนอทีละท่าน  ให้มีผูเ้สนอ จ านวน  1  ท่าน  
และรับรอง  2  ท่านครับ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายคนงึ  กองจันทึก  ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายคนึง  กองจันทึก  ครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ นายคนึง กองจันทึก เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  คนที   1   ครับ 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  นายคนึง กองจันทึก   เปน็คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น คนที่  1  
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปเป็นการคัดเลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ น  คนที  2 โดนให้มีผู้เสนอ จ านวน  1  ท่าน  และรับรอง  2  ทา่นคับ 
นายลาศรี  ร้ังจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายอนุชัย  บญุจันทึก  ครับ 

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายอนุชัย  บุญจนัทึก  ครับ 

นางดารุณี สมพงษ์ 
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  นายอนุชัย  บุญจันทึก  ค่ะ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  นายอนุชัย  บุญจันทึก  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  คนที   2   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  นายอนุชัย  บุญจนัทึก   เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น คนที่  2 
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปเป็นการคัดเลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ น  คนที  3  โดนให้มผีู้เสนอ จ านวน  1  ท่าน  และรับรอง  2  ทา่นคับ 
นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
ส.อบต.ม.4 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายวิชานนท์  ชัยแก้ว  ครับ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายวิชานนท ์ ชัยแก้ว  ครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายวิชานนท ์ ชัยแก้ว  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  นายวชิานนท์  ชัยแก้ว  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  คนที   3   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  นายวิชานนท์  ชัยแก้ว   เปน็คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น คนที่  3 
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 
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      5.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุน้อยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ      การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 - 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ช้ีแจงรายละเอียดต่อที ประชุมสภาฯ  แทนท่านนายกฯ  
ซึ งท่านติดภารกิจครับขอเรียนเชิญให้ทราบครับ 

นายจรูญ  กิจจนัทึก 
รองนายก อบต.กุดน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ข้าพเจา้ขอเสนอ ญัตติรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื อรายงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อยเพื อทราบ 
    อาศัยอ านาจแหง่พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที แก้ไขเพิ มเติม มาตรา 58/5 วรรค 5 บัญญตัิว่า ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายที ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ประกอบระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ น พ.ศ. 2548 
และที แก้ไขเพิ มเติม ก าหนด ดังนี ้
     ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ นที สภาท้องถิ นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ นที ประชาคมท้องถิ นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที เกี ยวขอ้งที ผู้บริหารท้องถิ นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหนา้ส่วนการบริหารที คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที ผู้บริหารทอ้งถิ นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ งคนท าหน้าที ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ งคนท าหน้าที เลขานุการของคณะกรรมการ 
     ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นมีอ านาจ
หน้าที  ดงันี ้
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผล และเสนอความเห็น   ซึ งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ น เพื อให้ผูบ้ริหารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ นทราบ ในที เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเหน็ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม้
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอยา่งน้อยปีละหนึ งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
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นายจรูญ  กิจจนัทึก 
รองนายก อบต.กุดน้อย 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ให้ประชาชนในท้องถิ นทราบในที เปิดเผยภายใน
สิบหา้วันนับแต่วันที ผู้บริหารท้องถิ น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักลา่ว 
และต้องปดิประกาศไว ้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวันโดยอยา่งน้อยปลีะ
หนึ งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ 
คร้ังที  3/2564 เมื อวนัจันทร์ที  27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย พร้อมได้จัดท ารายงานผลและเสนอความเหน็ซึ งไดจ้าก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ นเพื อใหผู้้บริหารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ น รายละเอียดตาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบ
ท้ายญตัตินี ้

นางสาวลักษณน์ารา จ าปานวน 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนญุาตเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ มเติมในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561-2565)  ตามระเบียบฯ  
ในข้างตน้ที ท่านรองนายกฯ  ได้แจง้ไปแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ซึ งคณะกรรมการติดตามฯ  ได้มีการประชุมไป
แล้วเมื อวันจนัทร์ที  27 ธันวาคม 2564  ได้จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต่อผู้บริหารท้องถิ นเพื อให้ผู้บริหารท้องถิ นเสนอตอ่สภาท้องถิ นมาในคร้ังนี ้ 
ตามเอกสารที ได้แจกไป  รบกวนทุกท่านเปิดไปที หนา้  7  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   สรุปรายงานผลการด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ น  (เฉพาะปงีบฯ 2564)  
    จ านวน 404 โครงการ   งบประมาณ  85,378,780 บาท 
2. ตั้งในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบฯ  2564 จ านวน 84  
    โครงการ  งบประมาณ  24,996,000  บาท 
3. จ่ายจากเงนิสะสม  จ านวน 10  โครงการ  งบประมาณ  10,937,000 
    บาท 
4. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ข้อบัญญตัิฯ จ านวน  84  โครงการ  งบประมาณ  24,996,000  บาท 
  - เงินสะสม  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  10,937,000  บาท 
5. สามารถด าเนินการได ้
  - ข้อบัญญตัิฯ จ านวน  22  โครงการ งบประมาณ 19,128,027.14 บาท 
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  - เงินสะสม จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  4,528,880  บาท    
     โครงการที สามารถด าเนนิการได้ 27 โครงการ   
   - คิดเป็นร้อยละ  6.68  ของแผนพัฒนาท้องถิ น   
   - คิดเป็นร้อยละ  28.72  ของแผนการด าเนินงาน 
   - คิดเป็นร้อยละของข้อบญัญัต ิ26.19  + เงินสะสม  50 
     หนา้ที  8  แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการพัฒนาทั้งหมด ที บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุดน้อย  
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 5 ป ี
รวมถึงฉบับเพิ มเติม เปลี ยนแปลง และแก้ไขถงึปจัจุบนั รวมทั้งสิน้ 1,823 
โครงการ   ประกอบไปด้วย 
- ยุทธศาสตร์ที  1  ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  จ านวน  
  330 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.10 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  2  ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน 600 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 600โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูม ิ
  ปัญญาท้องถิ น จ านวน 65 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของ จ านวน 
  โครงการทั้งหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  5 การพัฒนาด้านการเกษตร  จ านวน 67 โครงการ  คิดเป็น 
  ร้อยละ 3.68 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จ านวน 71 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 3.89  
  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- ยุทธศาสตร์ที  7  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน     
  จ านวน 90 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
        หน้าที  9-10  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 
-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย(เฉพาะปงีบประมาณ พ.ศ.2564  
ประกอบไปด้วย 
-  ยุทธศาสตร์ที  1 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร   
   ประกอบไปด้วย  แผนงานบริหารงานทั วไป  
- ยุทธศาสตร์ที  2 ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย  แผนงาน 
  การศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
  แผนงานงบกลาง 
- ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบไปด้วย  
  งานเคหะและชุมชน  
- ยุทธศาสตร์ที  4 การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
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  ภูมิปญัญาท้องถิ น ประกอบไปด้วย  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 
- ยุทธศาสตร์ที  5  การพัฒนาด้านการเกษตร ประกอบไปด้วย  แผนงาน 
  การเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร   
  ธรรมชาติสิ งแวดล้อม  ประกอบไปด้วย  แผนงานสาธารณสุข และแผนงาน 
  การเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ที  7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
  ประกอบไปด้วย  แผนงานรักษาความสงบภายในและแผนงานสร้างความ 
  เข้มแข็งของชุมชน 
       รวมทั้งสิ้นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565)เฉพาะป ี  
2564  จ านวน  404 โครงการ  งบประมาณ  จ านวน  85,378,780  บาท  
โครงการที ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปงีบฯ 2564  จ านวน 84 โครงการ  
งบประมาณที ได้รับจดัสรรตามข้อบัญญัตงิบฯ 2564  จ านวน  24,996,000  
โครงการ   โครงการที ด าเนินการแล้วเสร็จปงีบฯ 2564  จ านวน  22  โครงการ  
งบประมาณที ใช้ (เบิกจา่ย)  ปีงบฯ 2564  จ านวน  19,128,027.14  คิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที ได้รับจัดสรร  ปีงบฯ 2564  ร้อยละ  76.52  
       หน้าที   11-12  ใหท้่านสมาชิกสภาฯ  สามารถดูผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพื อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ในปี  2563 และปี  2564  โดยจะแยกเป็นยุทธศาสตร์  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร ์ 
เพื อให้ท่านสามารถดูไดง้า่ยขึน้ 
        หน้าที   13  เป็นตน้ไปเป็นโครงการที แสดงให้เห็นว่ามีโครงการอะไรบ้าง  
โดยจะมีรายละเอียดที แสดงคือ  โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ  
งบประมาณที ตัง้ไว้ในข้อบัญญัติ  งบประมาณที ใช้ (เบิกจ่าย)  ผลการด าเนินการ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ,อยู่ระหว่างด าเนินการ,ไม่ไดด้ าเนินการ)และหน่วยงานที 
รับผิดชอบ  โดยจะแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ยุทธศาสตร ์
        หน้าที  32 รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ครุภัณฑส์ าหรับที ไม่ได้
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   โดยครุภัณฑ์บรรจุไว้ในข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจา่ยฯ 2564 จ านวน 10 รายการ  ซึ งได้บรรจุไว้  แผนพัฒนาท้องถิ น  
(2561 - 2565) และข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยฯ พ.ศ. 2564  ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ  จ านวน  2  โครงการ  ไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวน  7  โครงการ 
         หนา้ที   33  เป็นต้นไป โครงการพัฒนาจา่ยจากเงินสะสม ที ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามมตสิภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัย
ที  1 คร้ังที  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันที  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ใน
ยุทธศาสตร์ที   3  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  จ านวน  10  โครงการ  
รวมเงินสะสมที ได้รับการอนุมัติ  จ านวน  10,937,000  บาท  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณที ใช้  (เบิกจา่ย)   4,528,880  บาท  
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คิดเป็นร้อยละ 41.40  ของจ านวนเงินสะสมที ได้รับการอนุมัติ 
       หน้าที  34  เป็นการแจงรายละเอียดโครงการตามหน้าที   33   
โครงการพัฒนาจ่ายจากเงินสะสม ที ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ  ดังนี ้
1. ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บา้นหัวสระ หมู่ที  8 – ปรางค์เก่า หมู่ที  13  
   - ดอนมะนาว หมู่ที  7   งบประมาณ  1,570,000  บาท   
2. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเสลา หมู่ที  6 – บ้านวงักรวด  หมู่ที  2   
   งบประมาณ  1,194,000 บาท   
3. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นโนนเสลา หมู่ที  6 - บ้านกดุน้อย หมู่ที  1   
   งบประมาณ  1,054,880  บาท    
4. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเข้าพื้นที เกษตร หมู่ที  14 งบประมาณ   
    497,000  บาท   
5. ปรับปรุงท่อสง่น้ าเขา้สระประปาหมู่บ้าน บา้นวังกรวด หมู่ที  2  
    งบประมาณ  213,000 บาท   
โครงการที่มไีมไ่ด้ด าเนินการ  มีดังนี้   
1. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนนกเขา หมู่ที  5  จ านวนงบประมาณที ได้รับ  
    อนุมัต ิ  830,000   บาท 
2. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ่อทอง หมู่ที  14 ต.กุดน้อย - บ้านแก่นทา้ว 
    หมู่ที  2   จ านวนงบประมาณที ได้รับอนุมตัิ  1,889,000  บาท 
3. ก่อสร้างโรงสูบน้ า หมู่ที  8  จ านวนงบประมาณที ได้รับอนุมัติ   
    1,566,000   บาท 
4. ขุดลอกสระน้ าประปาหมูบ่้าน บา้นโนนเสลา หมู่ที  6  จ านวน 
    งบประมาณที ได้รับอนุมัต ิ 170,000   บาท 
5. ขุดลอกสระน้ าประปาหมูบ่้าน บา้นหนองสลักได หมู่ที  4  จ านวน 
    งบประมาณที ได้รับอนุมัต ิ 317,000   บาท 
โครงการกันเงนิงบประมาณค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ที่ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 1 โครงการ คือ  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้านหนองสลักได  
หมู่ที  4  งบประมาณ  210,000  บาท 
โครงการกันเงนิงบประมาณค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสุชัยพัฒนา หมูท่ี  7  งบประมาณ 
    1,038,000  บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น  หมูท่ี  1  งบประมาณ    
    219,500  บาท 
3. ก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น  หมูท่ี  10  งบประมาณ  
    299,000  บาท 
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4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู่ที  2  งบประมาณ  
   207,000  บาท 
       หน้าที   39  เป็นแบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  โดย
การส่งแบบประเมินไปแตล่ะหมู่บ้านเพื อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาที 
ประชาชนได้รับ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะข้อสงัเกต   และท้ังนี ้ คณะ
กรรมการฯ เข้าใจปญัหาที เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลให้การด าเนินโครงการที มีลักษณะ
ของการรวมตัวของคนจ านวนมากเสี ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
โครงการลักษณะดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โครงการแข่งขันกฬีา โครงการวันสงกรานต ์ รวมถึงโครงการจดัการ
อบรมต่างๆ  ซึ งรายละเอียดที กล่าวมาทั้งหมดทุกท่านสามารถดูตามเอกสารที 
แจกไปเพิ มเติมได้ค่ะ 

ประธานสภาฯ     สมาชิกท่านใดต้องการอภปิรายสอบถามรายละเอียดการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เชิญได้เลย
ครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากใหล้ าดับความส าคญัของโครงการตาม
ปีงบประมาณนั้นๆ   ให้แล้วเสร็จครับ 

ประธานสภาฯ      มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
     ขอมติรับทราบ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น    
(พ.ศ.  2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
     5.5  ขออนุมัติแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (ส านักปลัด) 
ประธานสภาฯ     การขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัด ขอเชิญเจา้หนา้ที ที เกี ยวข้องช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นางสาวลักษณ์นารา จ าปานวน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ตัง้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  หน่วยงานส านักปลัด  
แผนงานบริหารงานทั วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทนุ หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ตั้งไว้ 2,600 บาท เปน็ไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
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ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารสว่นต าบลกุดน้อย  หนา้ที  
23/81 
     เนื องจากกระทรวงดจิิทัลเพื อเศรษฐกิจและสงัคม ได้ประกาศก าหนดเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เมื อวันที  30 ธันวาคม 2564 ท าให้รายละเอียดค า
ช้ีแจงงบประมาณเปลี ยนแปลงไปจากเดิม เพื อด าเนนิการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2561 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในงบ
ลงทุน ที ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น เพื อให้เป็นไปตามหลักการระเบียบดังกล่าว
ก าหนด ส านักปลัดจึงมีความจ าเปน็ต้องแกไ้ขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้
ถูกต้องก่อนด าเนินการในขั้นตอนของการจดัหาพสัดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ    
     ซึ งตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดมิ 
เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ตัง้ไว้ 2,600 บาท 
- เพื อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
  จ านวน 1 เครื อง (รายการที  44) โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดงันี ้
  1) มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่น้อยกวา่ 600 x 600 dpi  
  2) มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี
     (ppm)  
  3) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
  4) มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
     1 ช่อง 
  5) มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่อ้ยกว่า  150  แผน่ 
  6) สามารถใช้กับ  A4,Letter,Legal, และ Custom 
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนธันวาคม 2563 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสงัคมก าหนด 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไข 
เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ตัง้ไว้ 2,600 บาท 
  - เพื อจา่ยเปน็ค่าจัดซื้อเครื องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)
จ านวน 1 เครื อง (รายการที  44) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1) มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 600 x 600 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า18หน้าต่อนาท ี(ppm) 
3) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกว่า 32 MB 
4) มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
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1 ช่อง 
5) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6) สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได ้ 
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนธันวาคม 2564 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสงัคมก าหนด 
    ขอได้โปรดน าเสนอ ต่อที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพื อ
พิจารณาอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามที ได้น าเรียนขา้งต้นค่ะ 

ประธานสภาฯ      มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
     ขอมตเิห็นชอบ ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565  (ส านักปลัด)  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

      5.6  ขออนมุัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ     การขออนุมัต ิ แก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองช่าง)  เชิญเจ้าหน้าที กองช่างช้ีแจงรายละเอียด
ให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ  เรียนเชญิครับ 

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ด้วยกองช่าง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
เดิมตามที ค าชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจา่ยค่าครุภัณฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื องจากกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสงัคม ได้มีการ
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลงวันที  30 ธันวาคม 2564 ท าให้
คุณลักษณะพืน้ฐานที ก าหนดไว้เดิมเปลี ยนแปลงไป จงึมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   ดัง
รายการต่อไปนี ้
     1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจา่ยคา่ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที  1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000 บาท 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดมิเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที  1* (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า   19 นิ้ว) จ านวน 22,000 บาท  
เพื อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที  1* (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (รายการที  7) จ านวน 1 เครื อง โดยมี
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คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งหรือ
ดีกว่า ดงันี ้
  1) เป็นแผงวงจรเพื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มหีน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพติดตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง                
แบบ Graphics Processing Unit ที สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพที มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  197 ล าดับที  42 
(กองช่าง) 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เครื องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที  1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 22,000 บาท  เพื อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที  1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (รายการที  7) 
จ านวน 1 เครื อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสงูสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือ
ดีกว่า ดงันี ้
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   1) เป็นแผงวงจรเพื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มหีน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพติดตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง                
แบบ Graphics Processing Unit ที สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพที มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลัก   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด 
       2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว ้17,000 บาท 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดมิ  เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 17,000 บาท  
เพื อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอแสดงภาพ                
ขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) (รายการที  6) จ านวน 1 เครื อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดงันี ้
1)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน่้อยกว่า 4 MB 
3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 
GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  197 ล าดับที  46 
(กองช่าง) 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เครื องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
17,000 บาท   เพื อจ่ายเปน็ค่าจดัซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* 
(จอแสดงภาพ  ขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) (รายการที  6) จ านวน 1 เครื อง   โดย
มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสงูสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
      เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
        3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเครื องพิมพ ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 7,500 บาท
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดมิ  เครื องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 7,500 บาท 
- เพื อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถงั
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (รายการที  50) จ านวน 1 เครื อง  โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
1) เป็นอุปกรณ์ที มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื องเดียวกัน 
2) เป็นเครื องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
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นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีความเร็วในการพิมพส์สี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาท ี
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมตัิ (Auto Document Feed) 
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวด า 
10) สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา 
11) สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
12) มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 13) มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่น เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น 
 15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
       เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  197 ล าดับที  
47 (กองช่าง) 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เครื องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 7,500 บาท  เพื อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) (รายการที  50) จ านวน 1 
เครื อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี ้
- เป็นอุปกรณ์ที มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื องเดียวกัน 
- เป็นเครื องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
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นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่น เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผน่ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได ้
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด 
        4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครภุัณฑ ์ ประเภทรายจา่ยครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเครื องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว้ 6,300 บาท 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดมิ   เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 6,300 บาท  เพื อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ
เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 (รายการที  
43) จ านวน 1 เครื อง  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
 1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
 2) มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
 3) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
 5) มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 6) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 7) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  197 ล าดับที  48 
(กองช่าง) 
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นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง   

รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 
6,300 บาท   เพื อจ่ายเปน็ค่าจดัซื้อเครื องพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 (รายการที  43) จ านวน 1 เครื อง   โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดงันี ้
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 - มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 
หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผน่ 
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได ้
       เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
      โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ   ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในงบ
ลงทุน ที ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น  จงึขอเสนอญัตตินี ้ เพื อขออนุมัตจิากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย แก้ไขเปลี ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตามรายการข้างตน้   น าเสนอต่อที 
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลกุดน้อย เพื อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ      มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
     ขอมติเห็นชอบ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองช่าง)  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

      5.7  การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อแต่งตัง้เปน็คณะกรรมการการ 
ศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  (กองการศึกษาฯ) 

ประธานสภาฯ     การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ นเพื อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  (กองการศึกษา)  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อช้ีแจง
รายละเอียดได้ทา่นสมาชิกทราบครับ 
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นายด าเนนิ  นาคสงูเนิน 
นักวิชาการศึกษา 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ขอเสนอญัตติ
เพื อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย  ได้เสนอผู้ทรง 
คุณวุฒิตามที สภาท้องถิ นเหน็ชอบเป็นกรรมการการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที เกี ยวข้องเป็นกรรมการการศึกษา 
จ านวน 1 คน  เพื อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น เพื อให้การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น มีทิศทางที 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาต ิ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ น ได้อยา่ง
แท้จริง   

ประธานสภาฯ      โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื อเพื อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  โดยเสนอจ านวน  1  ท่านและรับรอง  2  ท่าน   

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายจ าเนยีร  จุย้จันทึก  ครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก  ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนนิ 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก  ครับ 

ประธานสภาฯ      มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
     ขอมติเห็นชอบ  นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก  เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก  เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่   
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการเสนอหัวหนา้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที เกี ยวข้อง (ถ้าม)ี  

เรียนเชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดให้ทา่นสมาชิกทราบครับ 
นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที ได้เสนอการแตง่ตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น โดยเป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที เกี ยวข้อง (ถา้มี) ทางสภาฯ สามารถที จะเสนอได้ เดิมคณะกรรมการการศึกษาฯ  
คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา ดา้นการศึกษาจะ
เกี ยวข้องไม่ใช่เฉพาะดา้นการศึกษา  แผนการศึกษาจะครอบคลุม  คือโรงเรียน  
5  โรงเรียน  และศูนย์เด็กเลก็  2  ศนูย์ค่ะ 

ประธานสภาฯ      โดยให้ท่านสมาชิกเสนอชื อเพื อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  โดยเป็นหัวหนา้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที 
เกี ยวข้อง (ถ้ามี)   โดยเสนอจ านวน  1  ท่านและรับรอง  2  ทา่น   

นายคนึง  กองจนัทกึ     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายนิคม  พาจะโปะ  ผู้อ านวยการ
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ส.อบต.ม.2 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา  ครับ 
นายลาศรี  ร้ังจันทึก 
ส.อบต.ม. 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายนิคม  พาจะโปะ  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา  ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนนิ 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายนิคม  พาจะโปะ  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา  ครับ 

ประธานสภาฯ      มสีมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
     ขอมติเห็นชอบ  นายนคิม  พาจะโปะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลโนนเสลา  เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายนิคม พาจะโปะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลโนนเสลา  เปน็คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ      สมาชิกท่านใดข้อสอบถาม  หรือข้อเสนอแนะ  เชิญได้เลยครับ 
นายพงษ์ศกัดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายก อบต.กดุนอ้ย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  งบที ใช้จัดซื้อเครื องมือการแพทย์  สามารถน ามา
จัดซื้อชุดตรวจ  ATK  ใช้ตรวจส าหรับเจา้หน้าที ได้หรือไมค่รับ เพราะการท างานมี
บุคคลภายนอกมาติดท าให้มโีอกาสเสี ยง  และผมได้ประสานกับงานป้องกนั  
ขอให้ท่านสมาชิกส ารวจถังดบัเพลงิภายในหมู่บ้านของท่านว่าถังเพลิงช ารุดต้อง
เปลี ยนใหม่หรือยังสามารถใช้งานได้อยู่เพื อเติมสารเคมีครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การจดัซื้อเครื องตรวจ  ATK  ตอนนี้ใช้งบประมาณ
ปี  2565   ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารซึ งตามระเบียบสามารถด าเนินการได ้ 
และโครงการที จะด าเนินการได้หารือกับกองช่างจะด าเนินการโครงการที กันเงิน
ไว้ก่อนไลจ่นไปถึงงบประมาณปี  2565 และประเด็นถังดับเพลงิ  ที ให้ส ารวจ
ก่อนเนื องจากทาง อบต.จะได้ค านวณการจัดซื้อหรือการเติมสารเคมีคร้ังเดียวค่ะ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมมีความประสงค์ต้องการให้เจ้าหนา้ที ลงพื้นที ไป
ส ารวจด้วย  จะได้รู้ว่ามีอยู่จดุไหนบา้ง  แตล่ะหมู่บ้านมีกี ถังเพราะบางหมู่บา้นเป็น
สมาชิกสภาฯ  ใหม่อาจยังไมม่ีข้อมูล  และเรื องรางระบายน้ า  ม.2  มสีภาพอุด
ตันมีระยะทางพอสมควรได้เขียนค าร้องไว้แล้วครับ 

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ กองช่างได้ลงไปส ารวจพืน้ที รางระบายน้ าแล้ว  แบบ
ของรางระบายน้ าเป็นแบบเดมิความกว้างของช่องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน   แต่
ไม่ได้เชื อมตะแกรงเหล็กไว ้  ตอนนี้กองช่างมีงานเยอะและก าลงัจะด าเนินการ
เรื องไฟฟ้าก่อน  และต้องประมาณการบ้านคนพิการซึ งเป็นงานที เพิ มเข้ามา  ใน
ส่วนของรางระบายน้ าที อุดตนัจะลงไปส ารวจพืน้ที อีกทีและต้องดูวิธีการและ
งบประมาณวา่จะด าเนนิการอย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ       แนวทางในการแก้ไขปญัหาเรื องรางระบายน้ าอุดตัน  อยากให้ท่านสมาชิกขอ
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ความร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันลอก  ตัวอย่างเช่น  ม. 1,12,14  ได้ให้ชาวบา้น
ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโดยไมใ่ช้งบประมาณใดๆ   ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนนิ 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   หมู่ที   12  มีปัญหาเรื องฝาตะแกรงรางระบายน้ า
เกิดผุพงัด้วยครับ  ซึ งอาจจะเป็นอันตรายได้ครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมไดไ้ปดพูื้นที รางระบายน้ ามีปญัหาเกือบทุก
หมู่บ้าน  เนื องจากบางจุดไดก้่อสร้างมานานแล้ว  ผมขอความร่วมมือท่านสมาชิก
สภาฯ  ส ารวจรางระบายน้ าว่ามีความเสยีหายและฝาตะแกรงเหล็กช ารุดจุดไหน
บ้าง  และเขยีนค าร้องไว้เพื อให้กองช่างรวบรวมเพื อลงพื้นที ส ารวจเพื อทราบ
ข้อมูลในการประมาณการในคร้ังเดียวเลย  ในส่วนของพืน้ที รางระบายน้ าที อุดตัน
โดยส่วนมากในแต่ละชุมชนจะจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บา้นในวันส าคัญเพื อร่วมด้วย
ช่วยกันในการขุดลอกบริเวณรางระบายน้ า แต่ถา้ไมส่ามารถท าได้ผมจะหารือกับ
กองช่างวา่จะสามารถแก้ไขปญัหาได้อยา่งไรบ้างครับ 

นายสถิตพงษ์  บุญมา 
นักวิชาการเกษตร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเรื องถังดับเพลงิ  เนื องจากผมได้รับ
มอบหมายงานป้องกันฯ  ตัง้แต่ป ี  2562  ในช่วงที มกีารติดตั้งถงัดับเพลิงเปน็
เจ้าหน้าที คนเกา่ด าเนินการไว้  และไม่มีข้อมูล  ท าให้ผมไม่ทราบจดุที มีถัง
ดับเพลิงวา่มีกี จุดจึงขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาฯ  ส ารวจให้โดยอาจ
ประสานสมาชิกสภาฯ ทา่นเดิม หรือผู้ใหญ่บ้านว่ามีกี ถังและจุดไหนบา้งครับ 

นายพงษ์ศกัดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายก อบต.กดุนอ้ย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอทราบขั้นตอนการจ่ายถุงยังชีพมีขั้นตอน
อย่างไรบ้างครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การมอบถุงยังชีพให้กับผูก้ักตัว ที ผ่านมาโดยทาง 
รพ.สต. เป็นผู้รวบรวมรายชื อผู้ที ถูกสั งกักตัว  แล้วจึงส่งรายชื อมาที  อบต. ทาง 
อบต.จะเชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาการจ่ายถุงยังชีพ โดย
งบประมาณที ใช้ช่วยเหลือประชาชนคืองบกลาง  ก่อนที จะส่งรายชื อผู้กักตัว  ทาง 
รพ.สต.ต้องด าเนินการสอบสวนโรคก่อน  บางคร้ังสง่รายชื อมาบางรายแค่วันเดียว  
จะพ้นการกักตัว  จากเดิมผู้กักตัวมีระยะเวลาในการกักตัวจากเดิม  14  วนั  
ตอนนี้เหลือเพียง  7-10  วัน จึงได้ประสานกับ รพ.สต.เรื องการส่งรายชื อผู้กักตัว
ขอให้เร็วขึ้นและทางผู้อ านวยการ รพ.สต.ท่านได้รับทราบแล้ว 
    และขอช้ีแจงเรื องการเพิ มเติม  เปลี ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ น ตอนนี้
เจ้าหน้าที ได้แจกแผนพัฒนาท้องถิ นปี  (พ.ศ.  2566 - 2570)  ให้กับทุกทา่น
แล้ว  อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ศึกษาเนื้อหาในแผนฯ  โครงการแต่ละปีมี
อะไรบ้าง  โครงการที สามารถด าเนินการได้ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ นในปีนั้นๆ  
ในปี  2565  ยงัคงใช้แผนเล่มเดิมอยู่คือ  แผนฯ (พ.ศ.  2561 - 2565) โดย
โครงการในแผนฯ  สามารถเพิ มเติม   เปลี ยนแปลงได้แต่ในกรณีแผนพัฒนามี
ระยะเวลาการบังคับให้เหลืออยู่ไม่ถึง  180  วนั ไมส่ามารถด าเนนิการเพิ มเติม
หรือเปลี ยนแปลงได้  การเพิ มเติมแผนพัฒนาท้องถิ นกระบวนการประชาคม  เพื อ
รวบรวมปัญหาความต้องการ  ล าดับต่อไปเสนอคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  นายกฯ น าเสนอที ประชุม
พิจารณาเห็นชอบ  และประกาศใช้จึงสามารถใช้โครงการในแผนพัฒนาได้ค่ะ 
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นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอให้มีการจัดอบรบให้กับสมาชิกสภาฯ  
เพราะมีสมาชิกสภาฯ  ท่านใหม่หลายท่านจะได้เรียนรู้ในการปฏิบัตงิานพร้อมกัน 
ทั้งคณะผู้บริหารและทา่นสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  เพื อให้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิานต่างๆ  ครับ 

นางสมนึก ทุ่งกลาง 
รองปลัดฯ รักษาราชการ 
ปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การอบรมถือเป็นพัฒนาศักยภาพในการท างานเพื อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้น  ขอสอบถามความคิดเห็นท่านสมาชิกสภาฯ  วา่อยากอบรม
ในด้านใดบา้ง  เชิญเสนอได้เลยค่ะ 

ทีป่ระชุม    ขอรับการฝึกอบรมเรื องเรื อง  ความรู้เบื้องตน้เกี ยวกับระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ น  การเสนอญัตต ิ  การบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ น  การเพิ มเติม
และการเปลี ยนแปลงแผนพฒันาฯ  ข้อบญัญัติฯ  การจา่ยขาดเงินสะสม 

นายพงษ์ศกัดิ์  พรมพันธ์ใจ 
ส.อบต.ม.1 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้เข้ารับการฝึกอบรมขอสถาบันที ให้
ความรู้โดยตรงครับ 

นายเตียน  ขันจันทึก 
หัวหน้าส านักปลดั 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที ท่านสมาชิกมีความประสงค์เพื อขอรับการ
ฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบตังิาน  โดยส านักปลดัเป็นหนว่ยงานที รับผิดชอบ  จะ
น าข้อมูลตามที ท่านสมาชิกเสนอมานี้  และจัดท าโครงการเพื อเสนอผู้บังคบับัญชา
ต่อไปในห้วงนี้แผนการด าเนนิงานก าหนดไว้แล้วถงึเดือนมีนาคมซึ งการด าเนินการ
โครงการนีจ้ะเป็นช่วงหลงัมีนาคมเป็นต้นไป  ปกตจิะมีสถาบัน มหาวิทยาลยัต่างๆ  
จะมีหนงัสือแจ้งการฝึกอบรมในเรื องต่างๆ  ถ้ามีการฝึกอบรมตามที ท่านต้องการ
ผมจะน าเรียนผู้บริหารและจะประสานกับสมาชิกว่ามีความประสงค์จะเขา้รับการ
ฝึกอบรมหรือไม ่ ส าหรับวันนี้ให้เจ้าหน้าที แจกแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.  2566-
2570)  ส าหรับสมาชิกสภาฯ  ทา่นใหม่ อยากให้ทา่นสมาชิกสภาฯ ทุกคน
ตรวจสอบโครงการในป ี 2566  เพราะเกี ยวเนื องกับการท าข้อบัญญัติป ี 2566
เพราะโครงการถ้าไม่มีในแผนจะไมส่ามารถบรรจุไว้ในข้อบัญญตัิได้    ถ้าหากมี
โครงการใดที ท่านตรวจสอบแล้วยงัไม่มีหรือว่าตกหลน่  ต้องด าเนนิการเพิ มเตมิ 
เปลี ยนแปลงก่อนจะจัดท าร่างข้อบัญญัติได้  โดยงานแผนขอเสนอกรณีที มีการ
เพิ มเติม เปลี ยนแปลงแผนพฒันาท้องถิ น  อยากให้ด าเนินการก่อนจะมีการการ
จัดท าร่างข้อบญัญัต ิ  ซึ งงานแผนอาจลงประชาคมเพื อให้ได้รายละเอียดในการ
ประชาคมที ชัดเจนและถูกตอ้งก่อนการจัดท าร่างข้อบัญญัติครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก  อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีแผนพัฒนาท้องถิ น  2561-2565  ผมอยาก
ให้ท่านสมาชกสภาฯ  เช็คว่าโครงการใดที ไม่ไดด้ าเนนิการและตกหลน่ไป  เมื อ
เจ้าหน้าที ประชาคมอยากใหท้่านเสนอข้ึนมาใหม่ในแผนพฒันาท้องถิ นป ี  2566 
- 2570   

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องการจ่ายขาดเงินสะสม  ผมอยากให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสรจ็ตามที ขอจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการครับ 

นายพงษ์ศกัดิ์  พรมพันธ์ใจ 
รองนายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากเสนอให้การจัดท าแผนพัฒนา  ในเรื อง
โครงการที เกี ยวกับน้ า  เช่น  การขุดลอกสระน้ า  โครงการที ใช้งบประมาณที มาก
ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ น  ครบทั้ง  5  ปี  ครับ 

นายเตียน ขันจันทึก     เรียนท่านประธานสภาฯ สามารถด าเนินการไดค้รับแต่ตอ้งดูความเหมาะ
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ปิดการประชุม   เวลา  15.30  น. 
 
 
         (ลงชื อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวศรัญญา  เดชจนัทึก) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
 
 
            (นายวีระพงษ์  ภจูันทึก)     (นายวนิัย  หล  าจันทึก) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                (นายคนงึ  กองจนัทึก)     (นายมนูญ  มาวขนุทด) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
             (นางดารุณี  สมพงษ์) 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประชุมสมัยสามญั   สมัยที   1  คร้ังที   2  ประจ าปี  2565  วนัที   14  
กุมภาพันธ์  2565 
 
 
         (ลงชื อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจ าเนยีร  จุ้ยจันทึก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

หัวหน้าส านักปลดั เหตุผลความจ าเป็นเนื องจากเนื องแผนพัฒนาท้องถิ นจะไม่มีประสิทธิภาพ  ทาง
งานแผนจึงต้องมีการประชาคมเพื อรับทราบปัญหาความต้องการของแต่ปีครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ทา่นใดต้องการสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ม ี
“ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ  สมัยที   1  
คร้ังที   2  ประจ าปี  2565 ณ บัดนี้” 

  


