
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 

วันที่  21  กันยายน  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมธารทอง ช้ัน 2  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รองนายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายสมาน  บัวองค์ รอง นายก อบต. สมาน  บัวองค์ 
4 นางสมธง  โทจำปา เลขานุการนายก อบต. สมธง  โทจำปา 
5 นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม หัวหน้าสำนักงานปลัด ศุวภัทร  หมื่นชม 
6 นางฐานนันท์  รินศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์ รินศิริ 
7 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
8 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อมรรัตน์ ม่วงทิม 
9 นางสาวนิภาพร  จำปาปิ่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิภาพร  จำปาปิ่น 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
๒ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๓ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ อิต  ทาสีดา 
๔ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๕ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สาร  มั่นนาค 
๖ นายสมชาย  บามา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สมชาย  บามา 
๗ นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
๘ นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
9 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ พิชัย  ยาจำปา 

10 นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 หวั่น  ศรีนวล 
๑1 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
๑2 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
๑3 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
๑4 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
๑5 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
๑6 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
๑7 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
๑8 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 
19 นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ 



 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                 ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑8  คน  ครบองค์ประชุม  กล่าวเปิดประชุม  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 และดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
    วาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   1.1 เรื่อง แจ้งผลการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและเทคนิคการบูรณาการทำงาน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปอบรมเรื่องกฎหมาย
เลือกตั้งและเทคนิคการบูรณาการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัด
เลย โดยได้เดินทางพร้อมกับ นายสมาน บัวองค์ และนายอนุศักดิ์ เพียปลัด จำนวน 
3 คน หากท่านใดสนใจเรื่องกฎหมายดังกล่าวสามารถนำไปถ่ายเอกสารได้เพ่ือเป็น
ความรู้เพิ่มเติม 
1.2 เรื่อง จัดงานเลี้ยงส่งพนักงานส่วนตำบล   
      กำหนดจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง พนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ย้ายไป ณ อบต.ชุมแสงสงคราม อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนางสาวขวัญทิพย์  เนตรแสงสี นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ย้ายไป ณ อบต.หนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก หากท่าน
ใดมีของท่ีระลึกก็สามารถนำมามอบให้ในวันดังกล่าว 
1.3 เรื่อง การประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 
      ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ      
ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ  

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ       ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่แล้วว่า 
    ถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  17 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        5.1 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในราคากลาง โครงการก่อสร้างราง 
  ระบายน้ำ หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับ 
ประธานสภาฯ       ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
( 1 ) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
( 2 ) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำ

ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
                         ( 3 ) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
                         ( 4 ) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีการแก้ไขนั้นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตก
ลงพร้อมกันไป 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง ลงวัน 1 สิงหาคม 2562 

  คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับ รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งาน
ก่อสร้าง เป็นเงิน 121,704.19 บาท ปรับราคาคิดเพียง 120,000 บาท ผู้บริหารได้อนุมัติให้
ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้ว  และได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินจัดจ้าง 
จำนวน 119,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอำนวยพร 
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เนื่องจากรายละเอียดในราคากลาง  คลาดเคลื่อนในแบบ ปร.4 และ ปร.5 ดังนี้ 
          เดิม 
  แบบ ปร.4   
   - ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
    ลึกเฉลี่ย 0.50  – 1.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. = กว้าง 0.60 x 0.40 เมตร  
  หนา 0.15 เมตร 

ขอแก้ไขเป็น 
 แบบ ปร.4   
  - ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. = กว้าง 0.50 x 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เดิม 

   แบบ ปร.5   
           - ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
  ลึกเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. = กว้าง 0.60 x 0.40 เมตร    
  หนา 0.15 เมตร 

                    ขอแก้ไขเป็น 
                      แบบ ปร.5 

  - ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
  ลึกเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. = กว้าง 0.50 x 0.50 เมตร   
  หนา 0.15 เมตร 

ประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในราคากลางโครงการก่อสร้าง 
   รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับ 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  

คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 
                                     5.2 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 

สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับ 
ประธานสภาฯ       ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

( 1 ) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
( 2 ) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
                          ( 3 ) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
                          ( 4 ) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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   ในกรณีการแก้ไขนั้นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อม
กันไป 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

   เนื่องจากรายละเอียดในแบบแปลนคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
                         เดิม 
       -ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง กว้าง 0.60 x 0.40   
   เมตร หนา 0.15 เมตร 

ขอแก้ไขเป็น 
    -ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 
1.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง กว้าง 0.50 x 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนโครงการก่อสร้าง 
   รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับ 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  

คสล.หมู่ที่ 5 สายวัดเก่า – คอสะพานข้ามลำน้ำคับดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
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                                               5.3 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลน โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

     ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 
ประธานสภาฯ       ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ       1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

( 1 ) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
( 2 ) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำ    

     ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
                           ( 3 ) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
                            ( 4 ) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีการแก้ไขนั้นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตก
ลงพร้อมกันไป 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
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   เนื่องจากรายละเอียดในแบบแปลนโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา   
         หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ คลาดเคลื่อน ดังนี้ 

     เดิม 
         เสาเข็มอัดแรงหกเหลี่ยมกลวงหรือตัวไอ 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร หรือ สี่เหลี่ยมตัน  
          ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร  จำนวน  13  ต้น 

      ขอแก้ไขเป็น 
                           เสาเข็มอัดแรงหกเหลี่ยมกลวงหรือตัวไอ 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร หรือ สี่เหลี่ยมตัน  

      ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร  จำนวน  9  ต้น 
ประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนโครงการสูบน้ำพลังงาน  
         แสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา   

       หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 
                                            5.4 ขออนุมัติปรับลดค่างาน และคืนเงินค่าเสาเข็ม โครงการสูบน้ำพลังงาน 

   แสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ       1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
     (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดใน
สัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที    

(2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่
เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 

 (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่าง
น้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละ
งวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มี
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หน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใช้ด้วย 
   (4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่ง
มอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ 

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 97สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   ในกรณีการแก้ไขนั้นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตก
ลงพร้อมกันไป 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น                                                                                   

4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
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ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 21/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วน
ตำบลชาติตระการ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชคคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างดำเนิน
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ เป็นเงิน 
494,870.18 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่มทำงานในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2563    
 เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของ
ดินและรับรองผลโดยวิศวกรโยธา สรุปผลการทดสอบดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
ได้ วิศวกรโยธามีความเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่สำหรับโครงการสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 

ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องปรับลดค่างานค่าเสาเข็มคอนกรีต (คอร.) ส ี ่ เหลี ่ยมตัน 
0.15X0.15 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 9 ต้น รวมเป็นเงิน 16 ,380.06 บาท และคืนเงิน
ค่าเสาเข็ม จำนวน 16,380.06 บาท 

ประธานสภาฯ             ขอมติที่ประชุมขออนุมัติปรับลดค่างาน และคืนเงินค่าเสาเข็ม โครงการสูบน้ำ      
     พลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้ปรับลดค่างาน และคืนเงินค่าเสาเข็ม โครงการสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 
                                   5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

  เลขานุการสภาฯ           ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543     
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กองการศึกษา 
 1.โอนลด 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการนาฏศิลป์และดนตรีพ้ืนบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท       
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ยอดคงเหลือหลัง
โอน 41,400 บาท  
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โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,600 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื ่องๆละ 4 ,300 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

   ผู้ผลิต  
 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) 

หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  
 5) มีช ่องเช ื ่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว ่า จำนวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง  

           6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 
                                   5.6 ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ         ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 

2 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  สำนักปลัด 

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 
บาท จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี 2563  ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
 5) มีช ่องเช ื ่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว ่า จำนวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง  

                      6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
-  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

 
 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
 5) มีช ่องเช ื ่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว ่า จำนวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง  

                      6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ข้อความเดิม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 34,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)    

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
                     2.  หนว่ยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
                     3.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หนว่ย 
                     4.  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
                     5.  มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                     6.  มีช่องเชือ่มต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3  

                      7.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
                      8.  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
 

   ข้อความใหม่ 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 34,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563   ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
2.  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
           3.  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
           4.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
           5.  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
           6.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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 7.  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
           8.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
           9.  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  

คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

5.7 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ                 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรกและวรรคสอง 

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญเสนอว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ชาติตระการ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  
    ฉบับนี้ สภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ในการพิจารณาสามวาระ  
    รวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้อยู่ในที่ 
    ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
 
นายก อบต.                 เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

มติที่ประชุม                       อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว คะแนนเสียง 17 เสียง 
 
ประธานสภาฯ                   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  
    (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
             เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ                  พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับ 
    หลักการ)  
 
     -ภาคผนวก- 
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ประธานสภาฯ                      มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับหลักการ 
    แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม                        รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 คะแนนเสียง 17  
    เสียง 
 

ประธานสภาฯ                     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2  
    ขั้นแปรญัตติ) 
                 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร่าง  
    ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอ 
    คำแปรญัตติด้วยวาจาได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี 
    ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้คงร่างเดิม คะแนนเสียง 17 เสียง 
ประธานสภาฯ                    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3  
    ขั้นลงมติ) วาระนี้ไม่มีการอภิปราย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 

มติที่ประชุม                 เหน็ชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563   
    คะแนนเสียง 17 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖                      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                      สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                              หารือต่อที่ประชุม ให้ยกมือที่ละคน       
   
ประธานสภาฯ                      ได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลก ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอรับ

พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำ
พรรษา ณ พระอารามหลวง วัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทองกฐินสามัคคี ณ วัดบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกัน  

 
นายบุญนัด  ศรีอ๊อด               แจ้งผู้บริหารให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6   
 
นายลำไพร  จันทะคุณ            สอบถามเรื่องซื้อรถกระเช้าในปีงบประมาณ 2564 สามารถซ้ือภายในต้นปี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5      งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้หรือไม่ 
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เลขานุการสภาฯ               จากที่นายลำไพร จันทะคุณ ได้สอบถามนั้นขอเรียนว่ายังไม่สามารถ 
    ดำเนินการจัดซื้อได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2564 เพราะต้องรอเงินรายได้เข้ามา 
    เพียงพอจึงจะดำเนินการจัดซื้อได้  
มติที่ประชุม                          รับทราบ 
 

นายแสง  แต่งน้อย              มอบหมายให้กองช่างทำหนังสือขออนุญาตซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 5  
รองนายก อบต.        บ้านโคกผักหวาน ถึง หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ส่งไปยังหน่วยงานโครงการชลประทาน 
    พิษณุโลก เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการสามารถเข้า 
    ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ได้ต่อไป  
น.ส.นิภาพร  จำปาปิ่น           รับทราบ  
ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง  
 
นายบุญทา  จันทะคุณ           ชี้แจงโครงการที่จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม  
นายก อบต.                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ  
  ถนน คสล. สร้างต่อจากเดิมช่วงนานายบรรเจิด  ลอยเหม็น   
          กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ถงึ บุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านนาเปอะ  

   ถนน คสล. เริ่มสร้างจากหัวสะพานนาเซ ถึง นานายเภา อุ่นโต 
          เสริมไหล่ทาง ทั้ง 2 ฝั่ง ๆ ละ 50 เซนติเมตร ยาว 1,000 เมตร  

                    หนา 0.15  
    หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง  
     ถนน คสล. สร้างต่อจากเดิมที่นายบรรจง ทรัพย์พรม  

     กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ถึง ที่นายนิยม มั่นหยวก
 หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน   
  ถนน คสล. สร้างต่อจากทางเข้าวัดนาจาน ถึง บ้านนายกาศ พุดฉิม  

 กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน 
 สร้างต่อจากจุดเดิมจากท่ีของนางจำนง ด่อนแผ้ว ถึง สามแยกท่ีของ 

                     นายหนอม เนตรแสงสี กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ 

ถนนหินคลุกจากบ้านนายรื่น บุญมีกุล กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 
0.10 เมตร ถึงบ้านนายสด  เต่านนท์ 
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หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพึง  
ถนน คสล. ต่อจากประตูวัดน้ำพึง กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ถึงท่ีของนายมานนท์ จันทะลี 

หมู่ที่ 8 บ้านนาปักแรด 
    ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิมที่ของนายสวัสดิ์ ป้องคูหลวง กว้าง 4 เมตร  
     ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ถึงที่ของนายวีนัส  แก้วป้องปก 
   หมู่ที่ 9 บ้านนาน้อย 
    ถนน คสล. สร้างต่อจากจุดเดิมคือที่ของนางทุเรียน สายจำปา  
     กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ถึงที่นาของ 
     นายแดง  พิมพา 
มติที่ประชุม                รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ                      สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่       
หากไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑4.0๐ น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)    เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
                                                            เลขานุการสภา อบต. 
 
 
                                             ลงชื่อ)       ทวีศักดิ์  ภูเขียว    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (  นายทวีศักดิ์  ภูเขียว  ) 
                                                         ประธานสภา อบต. 
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