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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันจันทร ์ที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

 
ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายกิตติ  จิลศรี ประธานสภาฯ นายกิตติ  จิลศรี  
2 นายทองใบ  อินจันทร์ รองประธานสภาฯ นายทองใบ  อินจันทร์  
3 นายทุม  ปานพุ่ม สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 1 นายทุม  ปานพุ่ม  
4 นายขวัญ  อินโพ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายขวัญ  อินโพ  
5 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร  
6 นายไสว  โนร ี สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายไสว  โนร ี  
7 นายอร  ค าบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 4 นายอร  ค าบุญ  
8 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 -  
9 นายหน่อย  เงินอาจ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายหน่อย  เงินอาจ  

10 นายสมัย  มาดวง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 6 นายสมัย  มาดวง  
11 นายบูชา  ขวัญตา สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายบูชา  ขวัญตา  
12 นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายปัญญา  ช่างทอง  
13 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
14 นางอัญชุลี  บัวบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นางอัญชุลี  บัวบุญ  
15 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการสภาฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
 
 

ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
2 นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ รองนายก อบต.หนองคล้า นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ  
3 นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง รองนายก อบต.หนองคล้า นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
4 นายสมนึก  มีสกุล เลขานุการนายก อบต. นายสมนึก  มีสกุล  
5 นายเที่ยง  สมโภชน ์ รองปลัด อบต. นายเที่ยง  สมโภชน ์  
5 นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์ หัวหน้าส านักปลัด นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์  
6 นายเฉลิม  ขอนดอก ผอ.กองช่าง นายเฉลิม  ขอนดอก  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง นางสาวธินวัฒน์  สายสด  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  

10 นายอนันต์  มากสาคร ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายอนันต์  มากสาคร  



๒ 
 

11 นายบุญสร้าง  สว่างแผ้ว นักวิชาการศึกษา นายบุญสร้าง  สว่างแผ้ว  
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เข้าประชุม              14      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม           1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม       11      คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายกิตติ  จิลศรี ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภา อบต. 
หนองคล้า  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกิตติ  จิลศรี          1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.หนองคล้าและพนักงานทุกท่านที่ให้การ  
    ประธานฯ             ต้อนรับนายเที่ยง  สมโภชน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งโอนย้ายมาจาก 
                             องค์การบริหารสว่นต าบลโกสมัพี  
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายกิตติ  จิลศรี          รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
  ประธานสภาฯ          ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560                     
                             ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนา 
                             เอกสารที่แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่   
                             หากไม่มีข้อแก้ไข  
                             ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                             ส่วนต าบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10  
                             เมษายน 2560 โดยการยกมือ 
 
ที่ประชุม                  มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ  

รับรองรายงานการประชุม จ านวน 13  เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายกิตติ  จิลศรี          3.1 รายงานยอดเงินสะสมประจ าปี 2560 
    ประธานฯ      
น.ส.ธินวัฒน์  สายสด    รายงานยอดเงินสะสมประจ าปี 2560 
   ผอ.กองคลัง            กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ขอรายงานยอดเงินสะสม  
                             ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด ดังนี ้

 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 29,441,468.46 
หัก  1.รายได้ค้างรับ     593,200.00 
 2.ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่       46,749.03 
 3.ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 800,000.00 
 4.ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 20,000.00 
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 5.จ่ายขาดเงินสะสม 1,228,000.00 
 6.กันเงินรายจ่ายประจ า+กรณีเกิดสาธารณภัย 8,000,000.00 
 เงินสะสมคงเหลือ 18,753,519.43 
 เงินทุนเงินสะสม 13,114,930.59 

  
 ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
                             การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
                             ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2558 หมวด 8 เงินสะสม 
 
ที่ประชุม                  รับทราบ 
 
นายเที่ยง  สมโภชน์      3.2 การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     รองปลัดฯ       ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน 
                             ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 หนังสือด่วนที่สุด  
                             ที ่มท0808.2/ว6222 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การใช ้
                             จ่ายเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามมาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนา 
                             โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี  
                             13 กันยายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 
ที่ประชุม       รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                     
นายกิตติ  จิลศรี         4.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560  
   ประธานฯ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 
     นายกฯ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรเคฟซีล หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว เส้นทางสาย หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว ต.หนองคล้า 
เชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ต.หนองทอง ระยะทาง 0.550 กม.ระหว่าง กม. 
0+700 ถึง กม.1+250 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ประเภทผิวจราจร 
CAPE SEAL แบบไม่มีไหล่ทางป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย  
งบประมาณตั้งไว้ 1,285,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
(ตามแบบท่ี อบต.หนองคล้าก าหนด)  
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิมทางขรุขระ ประชาชนสัญจรและล าเลียง 
พืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝนล าบาก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ 
ปรับปรุงถนนให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี 

นายไสว  โนรี   
  ส.อบต.ม.3           

เนื่องจากถนนเส้น บ้านแม่บัว หมู่ที่ 3 ต.หนองคล้า เชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง  
ต.หนองทอง เป็นเส้นทางหลักของชาวบ้านแม่บัวที่จะต้องเดินทางเป็นประจ า ท าให้มี 
ความจ าเป็นเดือดร้อนในการสัญจรได้ จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
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นายกิตติ  จิลศรี 
  ประธานฯ                 

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 

      
      ที่ประชุม                     มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล  

บ้านแม่บัว หมู่ที่ 3 โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 
        นายกฯ 

4.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร สายหน้าวัดบ้านใหม่เจริญ 
พร – หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ระยะทาง 0.280 กม.ระหว่าง กม. 0+000 ถึง 
กม.0+280 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ประเภทผิวจราจร CAPE SEAL แบบ
ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณตั้งไว้ 
636,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ตามแบบท่ี อบต.หนองคล้า 
ก าหนด) 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนคอนกรีตเดิมช ารุด น้ าท่วมขังท าให้ประชาชน
สัญจรล าบาก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี  

นายหน่อย  เงินอาจ     
    ส.อบต.ม.5         

เนื่องจากถนนเส้นนี้หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร สายหน้าวัดบ้านใหม่เจริญพร –  
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่ 3 หมู่ 4 และ 
หมู่ 5 ชาวบ้านต้องเดินทางเป็นประจ า ถนนคอนกรีตเดิมช ารุด น้ าท่วมขังในช่วงหน้า
ฝน ท าให้มีความจ าเป็นเดือดร้อนในการสัญจรได้ จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายกิตติ  จิลศรี 
    ประธานฯ               

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 
 

   ที่ประชุม มีมติอนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล                            
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
       นายกฯ             

4.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง เส้นทางสายบ้านใหม่ท้ายวัง  
เชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ระยะทาง 1.000 กม. ระหว่าง กม.0+260 ถึง กม  
1+260 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ประเภทผิวจราจร CAPE SEAL แบบไม่มี 
ไหล่ทาง ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณตั้งไว้ 
2,937,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ตามแบบท่ี อบต. 
หนองคล้าก าหนด) 
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เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดทั้งสาย
ท าให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมาของ หมู่ที่ 6 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึง 
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอด 
ทั้งป ี

นายสมัย  มาดวง 
   ส.อบต.ม.6              

เส้นทางสายบ้านใหม่ท้ายวังเชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ เป็นเส้นทางหลักในการ 
สัญจรไปมาของชาวบ้าน หมู่ 6 ชาวบ้านต้องเดินทางเป็นประจ า ถนนเดิมมีความ
ขรุขระช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดทั้งสาย หน้าร้อนเป็นฝุ่น ท าให้มีความจ าเป็น 
เดือดร้อนในการสัญจรได้ จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  

นายกิตติ  จิลศรี   
   ประธานฯ                

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   
ผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง  
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 

นายกฯ               
4.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า ต.หนองคล้า เชื่อมกับ 
หมู่ที่ 1 บ้านปลวกด า ต.ไทรงาม ระยะทาง 0.700 กม. ระหว่าง กม.1+600 ถึง 
กม.2+300 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร CAPE SEAL แบบไม่มีไหล่
ทาง ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณท่ีตั้งไว้  
1,674,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิม สภาพเป็นลูกรัง ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
บ่อตลอดทั้งสาย ท าให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมาของ หมู่ที่ 1 ชาวบ้านได้รับความ 
เดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่าง 
สะดวกตลอดทั้งปี  

นายทุม  ปานพุ่ม 
ส.อบต.ม.1           

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า ต.หนองคล้า เชื่อมกับ หมู่ที่ 1 บ้านปลวกด า 
เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน หมู่ 1 ชาวบ้านต้องเดินทางเป็น 
ประจ า ถนนเดิมมีความมีสภาพเป็นลูกรัง ขรุขระช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดทั้ง 
สาย หน้าร้อนเป็นฝุ่น ท าให้มีความจ าเป็นเดือดร้อนในการสัญจรได้ จึงขอจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้  

นายกิตติ  จิลศรี  
ประธานฯ                

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 
 

ที่ประชุม               มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 



๗ 
 

ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 

นายกฯ   
4.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน สายที่ 1 สายบ้านนายจ๊อก  มีสกุล –  
บ้านนายเสมียน  บุญทองแพง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
510.00 ตร.ม. สายที่ 2 สายบ้านนายชัยชนะ – ถนนลาดยาง(สายทุ่งมหาชัย –  
ทุ่งสนุ่น) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ 0.25 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00  
ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหล่ 
ทางข้างละ 0.25 ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. พร้อมป้าย 
โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณตั้งไว้ 482,000 บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบท่ี อบต.หนองคล้าก าหนด) 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสภาพถนนเดิม เป็นลูกรัง ช ารุด ขรุขระ เสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ ท าให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมาของ หมู่ที่ 6 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึง 
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกตลอด 
ทั้งปี 

นายขวัญ  อินโพ 
ส.อบต.ม.2           

เส้นทางส่วนใหญ่เป็นลูกรัง  ชาวบ้านต้องเดินทางเป็นประจ า ถนนเดิมมีสภาพขรุขระ
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  ท าให้มีความจ าเป็นเดือดร้อนในการสัญจรได้ จึงขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายกิตติ  จิลศรี        
ประธานฯ              

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 
 

ที่ประชุม               มีมติอนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
บ้านวังโขน โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  

นายก  
4.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี สายบ้านนายประดิษฐ์ – บ้านนางวันเพ็ญ วิมล ปริมาณ
งาน รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 620.00 ม. ลึกตามแบบก าหนด
พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณท่ีตั้งไว้     
1,095,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตามแบบท่ี อบต.หนองคล้า 
ก าหนด) 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากพ้ืนที่เดิมน้ าท่วมขังตลอดทั้งสาย ท าให้การเดินทางสัญจร 
ล าบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนิน 



๘ 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
 

นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
ส.อบต.ม.8 

ถนนสายหมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี สายบ้านนายประดิษฐ์ – บ้านนางวันเพ็ญ วิมล     
น้ าท่วมขังตลอดท้ังสาย ท าให้การสัญจรล าบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอ 
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายกิตติ  จิลศรี 
ประธานฯ    

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี 
 

ที่ประชุม             มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8  
บ้านวังสามัคคี โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 

นายกฯ             
4.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ด าเนินโครงการขุดลอกคลอง 
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง (สายบ้านวังโขน – บ้านใหม่ท้ายวัง) คลองเดิม  
ปากคลอง กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.  
ขุดลอกคลองใหม่ ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,950.50 ลบ.ม. พร้อมป้าย 
โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย งบประมาณตั้งไว้ 280,900 บาท  
 (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) (ตามแบบท่ี อบต.หนองคล้าก าหนด) 
เหตุผลความจ าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้กับ  
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล (คสช.)  

นายสมัย  มาดวง 
ส.อบต.ม.6 

คลองสายบ้านวังโขน – บ้านใหม่ท้ายวัง  มีความตื้นเขิน ท าให้ไม่มีน้ าใช้ในการเกษตร
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายกิตติ  จิลศรี  
ประธานฯ   

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองพร้อม
วางท่อ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง 
 

ที่ประชุม              มีมติอนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6 บ้าน
ใหม่ท้ายวัง โดยการยกมือ  
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  

นายกฯ    
4.8 ขออนุญาตดัดแปลงบ้านพักพนักงานส่วนต าบลเป็นส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 



๙ 
 

พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 157 
การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อ
ประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจรให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ขออนุญาตดัดแปลงบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 
เป็นส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการ 24 ชั่วโมง เพ่ือบรรเทา 
สาธารณภัย ในอนาคตจะมีการรับพนักงานรถฉุกเฉินและรถน้ าเพ่ิม                            
เพ่ือบริการ 24 ชั่วโมง 

นายกิตติ  จิลศรี  
ประธานฯ              

ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า ขอ อนุญาตดัดแปลงบ้านพักพนักงานส่วนต าบล
เป็นส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

    ที่ประชุม              มีมติอนุมัติอนุญาตดัดแปลงบ้านพักพนักงานส่วนต าบลเป็นส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย โดยการยกมือ 
เห็นชอบ จ านวน 13  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน   1  เสียง   

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

นายกิตติ  จิลศรี         
ประธานฯ 

5.1 รายงานผลการด าเนินโครงการอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองคล้า 

นายเฉลิม  ขอนดอก 
ผอ.กองช่าง             

รายงานผลการด าเนินโครงการอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า 
1) รายงานการปรับลดค่างานเข็ม (โครงการอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า) ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าที่ 288/2559 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุ (8.ผู้ควบคุมงาน) ตามโครงการโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ก าหนด นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ข้อ 65 (1) ให้ตรวจสอบ 
รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน  
โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้ง
งานพิเศษและการแก้ไขงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าได้ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร  
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ด าเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของดินโดยวิธี Standart   
penetration test ผลการทดสอบ ใช้ฐานรากชนิดฐานตอกเสาเข็ม (Footing on 
Pile) โดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ก าหนดความยาวของ
เสาเข็ม ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ตามที่รูปแบบรายการก าหนดความลึกของระดับฐาน
ราก (Bottom of Footing) ~ 1.45 ม. จากระดับดินเดิม (± 0.00 ม.) 
เพ่ือเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าจึงเห็นควรปรับลดค่างาน
โดยปรับค่างานเข็มออก พร้อมได้เสนอรายการค านวณมาให้พิจารณาปรับค่างานจ้าง
ด้วย 

 - วงเงินอนุมัติราคากลาง  7 ,082,000 – วงเงินเสนอราคาจ้าง 7 ,062,000 ลดลง 
20,000        คิดเป็น % 20,000x100 = 0.282 % 

                      7,082,000 
- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30 เมตร จ านวน 49 ต้น  
ยาว 21.00 เมตร ราคากลางรวม Factor F 573,300 x 1.2943 
=742,022.19 บาท 
- วงเงินเสนอราคาจ้างงานเข็ม 742,022.19 – (0.282%)   = 2,092.50 บาท 

                                100 
- ค่างานเสาเข็ม 742,022.19 – 2,092.50 = 739,929.69 บาท 
ค่างานต่อต้น 739,929.69/49 =15,100.60 บาท 
- ค่างานต่อเมตร 15,100.60/21 = 719.07 บาท 
- เสาเข็มตามประมาณการ ยาว 21 เมตร 49 ต้น เป็นเงิน 739,929.69 บาท 
- เสาเข็มที่ใช้จริง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30 เมตร จ านวน 49 ต้น 
ยาว 6.00 เมตร ตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าหนดก าหนดปรับลดค่างาน 
เสาเข็ม - 15*719.07*49 =528,516.45 บาท 
1. ปรับลดค่างานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30 เมตร จ านวน 49 ต้น    
ที่ความยาว 15 เมตรเป็นจ านวนเงิน 528,516.45 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าปรับลดค่างานเข็ม
โครงการนี้และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือด าเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญาทั้งนี้
ได้ให้ผู้รับจ้าง ลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานไว้แล้ว 

     ที่ประชุม รับทราบ 
 2) รายงานการขอปรับเปลี่ยนงานหน้าต่างกระจกเป็นงานก่อผนังอิฐมอญและปรับ  

ลดค่างาน (โครงการอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ) 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าที่ 288/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดหา
พัสดุ (8.ผู้ควบคุมงาน) ตามโครงการโครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ให้ตรวจสอบรายงานการ
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ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ
กับรูปแบบรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งงานพิเศษและ
การแก้ไขงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ต่อไปผู้ควบคุมงานได้ออกควบคุมงานแล้วพบว่าแนวห้องโถงทางเดิน และแนวห้อง
ปลัด ชั้น 2 ของอาคาร ที่ติดกับงานหลังคา METAL SHEET ซึ่งมีห้องส านักงานปลัด 
อยู่ชั้นล่าง มีผนังก่ออิฐมอญ สูง 0.20 ม. กันน้ าฝนเข้ามายังห้องต่างๆ ผู้ควบคุมงานมี
ความเห็นว่าควรที่จะด าเนินการก่อผนังสูงให้พ้นหลังคา METAL SHEET เพ่ือป้องกัน
น้ าฝนสาดมายังห้องต่างๆ แต่บริเวณนั้นมี หน้าต่าง น 4 และ น 12  น 13 น 14 
อยู่ด้วย จึงปรับลดค่างานหน้าต่าง ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าการ
ปรับเปลี่ยนงานหน้าต่างกระจกงาน ก่อผนังอิฐมอญ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
อาคารที่จะท าให้อาคารเสียหายแต่อย่างใด เพ่ือเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้าจึงได้เสนอประมาณการเปรียบเทียบราคามาให้พิจารณาเพื่อเปลี่ยน
ด้วย     
- วงเงินอนุมัติราคากลาง 7,082,000 – วงเงินเสนอราคาจ้าง 7,062,000 ลดลง
20,000 คิดเป็น % 20,000x100 = 0.282 % 

      7,082,000 
1.)  ปรับลดค่างานหน้าต่างกระจก น.4  
       1.1) งานหน้าต่าง น 4 ต่อชุด ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor F    
              1,900 x 1.2943=2,459.17.- บาท/ชุด  
 1.2) งานหน้าต่าง น 4 ตาม ปร.4 ต่อตารางเมตร 2.1*0.80=1.68 ตารางเมตร  
             ค่าวัสด+ุค่าแรง ราคากลางรวม Factor 2,459.17/1.68 = 1,463.79.- 
              บาท/ตร.ม. 
 1.3) ปรับเปลี่ยนลดงานกระจก น 4 เหลือ (1.6*0.80) =1.28 ตารางเมตร  
              ปรับลดค่างานกระจก น 4 1.68 - 1.28 = 0.40 ตร.ม.* 1,463.79 
              = 585.51.-บาท ต่อ 1 ชุด  
 1.4)  ปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 4 จ านวน 2 ชุด 585.51*2  
              = 1,171.02 .- บาท 
 2.) ปรับลดค่างานหน้าต่างกระจก น.12  
      2.1) งานหน้าต่าง น 12 ต่อชุด ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor F    
             23,000 x 1.2943=29,768.90.- บาท/ชุด  
      2.2) งานหน้าต่าง น 12 ตาม ปร.4 ต่อตารางเมตร 7.8*2.7=21.06  
             ตารางเมตร ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคา กลางรวม Factor 29,768.90/21.06   
             = 1,413.52 .- บาท/ตร.ม. 
      2.3) ปรับเปลี่ยนลดงานกระจก น 12 เหลือ (7.80*2.40)=18.72 ตารางเมตร  
             ปรบัลดค่างานกระจก น 12   21.06-18.72 = 2.34 ตร.ม.*1,413.52  
             = 3,307.63.-บาท ต่อ 1 ชุด   
      2.4) ปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 12 จ านวน 1 ชุด = 3,307.63.- บาท 
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 3.) ปรับลดค่างานหน้าต่างกระจก น.13  
      3.1) งานหน้าต่าง น 13 ต่อชุด ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor F    
             10,000 x 1.2943=12,943.- บาท/ชุด  
      3.2) งานหน้าต่าง น 13 ตาม ปร.4 ต่อตารางเมตร 2.8*2.7=7.56 ตารางเมตร  
             ค่าวัสด+ุค่าแรง ราคา กลางรวม Factor 12,943/7.56   
             = 1,712.03 .- บาท/ตร.ม. 
      3.3) ปรับเปลี่ยนลดงานกระจก น 13 เหลือ (2.80*2.40)=6.72 ตารางเมตร  
             ปรบัลดค่างานกระจก น 13  7.56 - 6.72 = 0.84 ตร.ม.*1,712.03   
             = 1,438.10.-บาท ต่อ 1 ชุด   
      3.4) ปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 13 จ านวน 4 ชุด 1,438.10*4  
             = 5,752.40.- บาท 
 

 4.) ปรับลดค่างานหน้าต่างกระจก น.14  
      4.1) งานหน้าต่าง น 14 ต่อชุด ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor F    
             14,420 x 1.2943=18,663.80.- บาท/ชุด  
      4.2) งานหน้าต่าง น 14 ตาม ปร.4 ต่อตารางเมตร 2.7*3.80=10.26  
             ตารางเมตร ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคา กลางรวม Factor 18,663.80/10.26 
             = 1,819.08.- บาท/ตร.ม. 
      4.3) ปรับเปลี่ยนลดงานกระจก น 14 เหลือ (1.8*3.80)=6.84 ตารางเมตร 
             ปรบัลดค่างานกระจก น 14  10.26-6.84 = 3.42 ตร.ม.*1,819.08   
             = 6,221.25.-บาท ต่อ 1 ชุด   
 4.4)  ปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 14 จ านวน 2 ชุด 6,221.25 *2   

                                      =12,442.50.- บาท 
 

    5.) รวมปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 4+น 12 + น 13 + น 14 = 1,171.02+  
                                 3,307.63 5,752.40+ 12,442.50 = 22,673.55.- บาท 

6.) เพ่ิมงานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น+ผนังฉาบปูนเรียบ+งานทาสี Acrylic ชนิด 
    ทาภายนอก+งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายใน 
     6.1) งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นกันน้ าเข้าและแทนงานหน้าต่างกระจก 
            6.1.1) หน้าต่างกระจก น 4 (0.50*3.80)=1.90 ตร.ม. 
            6.1.2) หน้าต่างกระจก น 12 (7.80*0.30)=2.34 ตร.ม 
            6.1.3) หน้าต่างกระจก น 13 (2.80*0.30*2)=1.68 ตร.ม 
            6.1.4) หน้าต่างกระจก น 14 (0.90*7.60)=6.84  ตร.ม 
             - รวมปริมาณงาน ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 
                        1.90+2.34+1.68+6.84= 12.76 ตร.ม. 
                      - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor 
                        289* 1.2943 = 374.05 .- บาท/ตร.ม.  
                      - เพ่ิมงานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 12.76*374.05=4,772.87.- 
                       บาท 
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6.2) ผนังฉาบปูนเรียบแทนงานหน้าต่างกระจก และกันน้ าเข้า 
             6.2.1) หน้าต่างกระจก น 4 (0.50*3.80*2)=3.80 ตร.ม. 
             6.2.2) หน้าต่างกระจก น 12  (7.80*0.30*2)=4.68 ตร.ม 
             6.2.3) หน้าต่างกระจก น 13  (2.80*0.30*2*2)=3.36 ตร.ม 
             6.2.4) หน้าต่างกระจก น 14  (0.90*7.60*2)=13.68 ตร.ม 
                       - รวมปริมาณงานผนังฉาบปูนเรียบ 3.8+4.68+3.36+13.68 
                         = 25.52 ตร.ม. 
                       - งานผนังฉาบปูนเรียบ ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม Factor  
                         128* 1.2943 = 165.67.- บาท/ตร.ม.  

                                 - เพิ่มงานผนังฉาบปูนเรียบ 25.52* 165.67=4,227.89.- บาท 
 

        6.3) งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายนอกแทนงานหน้าต่างกระจก  
             6.3.1) หน้าต่างกระจก น 4  (0.50*3.80) = 1.90 ตร.ม. 
             6.3.2) หน้าต่างกระจก น 12 (7.80*0.30) = 2.34 ตร.ม 
             6.3.3) หน้าต่างกระจก น 13 (2.80*0.30*2) = 1.68 ตร.ม 
             6.3.4) หน้าต่างกระจก น 14  (0.90*7.60) = 6.84 ตร.ม 
                       - รวมงานทาสี Acrylic ชนิดทาภายนอก 
                         1.90+2.34+1.68+6.84= 12.76 ตร.ม. 
                       - งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายนอก ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม  
                         Factor 72*1.2943 = 93.18.- บาท/ตร.ม.  
    - เพ่ิมงานทาสี Acrylic ชนิดทาภายนอก 12.76*93.18 
                         =1,188.97.- บาท 
 

 6.4) งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายในแทนงานหน้าต่างกระจก  

 6.4.1) หน้าต่างกระจก น 4  (0.50*3.80)=1.90 ตร.ม. 
 6.4.2) หน้าต่างกระจก น 12 (7.80*0.30)=2.34 ตร.ม 
 6.4.3) หน้าต่างกระจก น 13 (2.80*0.30*2) =1.68 ตร.ม 
 6.4.4) หน้าต่างกระจก น 14  (0.90*7.60) =6.84  ตร.ม 
          - รวมงานทาสี Acrylic ชนิดทาภายใน 1.90+2.34+1.68+6.84 
                         = 12.76 ตร.ม. 
          - งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายใน ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม 
                         Factor 71* 1.2943 = 91.89.- บาท/ตร.ม.  
          - เพ่ิม งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายใน 12.76* 91.98   
           =1,173.66.- บาท 
7.) รวมเพ่ิมงานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น+ผนังฉาบปูนเรียบ+งานทาสี Acrylic ชนิด 
     ทาภายนอก+งานทาสี Acrylic ชนิดทาภายใน 
     4,772.87+4,227.89+1,188.97+1,173.66=11,363.33.- บาท 
8.) ปรับเปลี่ยนลดค่างาน หน้าต่าง น 4+น 12 + น 13 + น14  
     = 22,673.55.- บาท 



๑๔ 
 

9.) ข้อ 8 – ข้อ 6 = 22,673.55 - 11,363.33 = 11,310.22 .-บาท 
            - วงเงินอนุมัติราคากลาง 7 ,082,000.–บาท วงเงินเสนอราคาจ้าง 7,062,000.- 
       บาท  ลดลง 20,000.-บาท 

   คิดเป็น % 20,000x100 = 0.282 % 
                            7,082,000 

     - วงเงินปรับเปลี่ยนลดค่างาน น 4+น 14 เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น    
       ค่าวัสดุ+ค่าแรง    11,310.22 – (0.282%)  = 31.89.- บาท 

                                                 100 
          สรุปต้องปรับลดค่างาน จากการเปลี่ยนหน้าต่างกระจก น 4  น12 น 13 น14  
          เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น               

        - 11,310.22-31.89=11,278.33 .-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ 
                                แปดบาทสามสิบสามสตางค์) 

          ทัง้นีผู้ร้ับจ้างยินยอมให้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้าปรบัลดค่าจากการ 
          เปลีย่นหน้าตา่งกระจก น 4 น 12 น 13 น 14 เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 
          โครงการนีแ้ละไม่เรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ หรอืด าเนนิการท้ังทางแพ่ง ทางอาญาท้ังนี้ 
          ไดใ้ห้ผู้รบัจา้ง ลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานไว้แล้ว 

ที่ประชุม             รับทราบ   
                                      
                       3) รายงานการขอเปลี่ยน บ่อเกรอะ – บ่อกรองน้ าส าเร็จรูป และปรับลดค่างาน 
                             (โครงการอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า) 

          ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าที่ 288/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
                       2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดหา 
                           พัสดุ (8.ผู้ควบคุมงาน) ตามโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การ 
                           บรหิารส่วนต าบลหนองคล้า รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด นั้น 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
                             ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ให้ตรวจสอบรายงานการ 
                             ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ 
                             กับรูปแบบรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งงานพิเศษและ 
                             การแก้ไขงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
                             ต่อไป 

        ผู้ควบคุมงานได้ออกควบคุมงานแล้วพบว่าบ่อเกรอะ – บ่อกรองน้ าส าเร็จรูปชนิดไร้ 
        อากาศความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ไม่มีการระบายน้ าโสโครกจะท าให้เต็มเร็วและอาจ 
        มีกลิน่เหม็นยอ้นกลับมาหอ้งน้ าจงึขอเปลีย่นจาก         
        1.) บ่อเกรอะ-บ่อกรองน้ าส าเร็จรูปชนิดไร้อากาศความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. วาง 
        จ านวน 4 บ่อ อีกจ านวน 1 บ่อ ขอเปลี่ยนเป็นบ่อพักถังซีเมนต์ส าเร็จรูปกลวง ขนาด 
        Ø 1.00 ม. จ านวน 12 อัน ฝาถังซีเมนต์ส าเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. จ านวน 4 อัน 
        เพ่ือเป็นบอ่ซมึรับน้ าจากบอ่กรองน้ าส าเร็จรูป ท าให้บ่อไม่เตม็เรว็และไม่มีกลิน่เหม็น  
        ยอ้นกลับ 



๑๕ 
 

        ผูค้วบคุมงานไดต้รวจสอบแล้วมีความเหน็ว่าการเปลี่ยน บอ่เกรอะ – บ่อกรองน้ า 
        ส าเรจ็รปู เปน็บอ่พักซเีมนต์ส าเร็จรูป ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารท่ีจะท าให้ 
        อาคารเสียหายแตอ่ยา่งใด   
        เพ่ือเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าจึงได้เสนอประมาณการ  
        เปรียบเทียบราคามาให้พิจารณาเพ่ือเปลีย่นด้วย 

          - วงเงินอนุมัติราคากลาง  7 ,082,000 – วงเงินเสนอราคาจ้าง 7,062,000 ลดลง 
                               20,000.-บาท คิดเป็น % 20,000x100 = 0.282 % 

                                             7,082,000 
1.1) บ่อเกรอะ–บ่อกรองน้ าส าเร็จรูป 1 บ่อ ค่าวัสดุ+ค่าแรง ราคากลางรวม  

               Factor F 9,700 x 1.2943=12,554.71.- บาท 
               - วงเงินเสนอราคาบ่อเกรอะ – บ่อกรองน้ าส าเร็จรูป 1 บ่อ ค่าวัสดุ+ค่าแรง 
                 12,554.71 – ( 0.282%) = 35.40.- บาท 

                                    100 
         1.2) รวมค่างานบ่อเกรอะ – บ่อกรองน้ าส าเร็จรูป 1 บ่อ ตามใบ ปร.4    

                           12,554.71 – 35.40 = 12,519.31.- บาท 
 2.) ค่าวัสดุถังซีเมนต์ส าเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม. 180 บาท/อัน จ านวน  

         12 อัน ราคารวม 2 ,160.-บาท  
 

    3.) ค่าวัสดุฝาถังซีเมนต์ส าเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. 100 บาท/อัน จ านวน 4 อัน  
        ราคารวม 400บาท  

        4.) ค่าฝาทองเหลือง ขนาด 5 นิ้ว 250บาท/อัน จ านวน 4 อัน ราคารวม 1,000 
             บาท 

                           5.) ค่าแรงงาน 30% ของค่าของ 2,160+400+ 1,000 
                                     = 3,560x30 = 1,068 บาท 
                                            100 

    6.) ค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ2+ข้อ3+ข้อ4+ข้อ5 = 4,628.-บาท ราคากลางรวม  
         Factor F 4,628 x 1.2943=5,990.02.- บาท 

         สรุปปรับลดค่างาน เปลี่ยนบอเกรอะ - บ่อกรองส าเร็จรูป เป็นบ่อพักซีเมนต์ 
         ส าเรจ็รปู ข้อ 1.2 – ข้อ5                  
         12,519.31 - 5,990.02 = 6,529.29.-บาท (หกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบ 
         เกา้สตางค์) 
         ทัง้นีผู้ร้ับจ้างยินยอมให้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้าปรบัลดค่าเปลีย่น 
         บอ่เกรอะ- บ่อกรองส าเร็จรูป เป็นบ่อพักซีเมนต์ส าเร็จรูป โครงการนี้และไม่เรียกร้อง  
         ค่าเสยีหายใดๆ หรอืด าเนนิการท้ังทางแพ่ง ทางอาญาท้ังนีไ้ดใ้ห้ผู้รบัจา้ง ลงลายมือชื่อ 
         เพ่ือเป็นหลักฐานไว้แล้ว 

ที่ประชุม                   รับทราบ              
                              5.2 การประชุมที่อ าเภอไทรงาม                                                                                       
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์    1.การเข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรน ที่อ าเภอไทรงาม ในวันที่ 8 พฤษภาคม  
        นายกฯ       2560 จากกระทรวงมหาดไทย  



๑๖ 
 

                                 1) การเตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในส่วนภูมิภาค  
              1.1) จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
              1.2) จัดเตรียมสถานที่ท่ีเหมาะสม  
              1.3) จัดเตรียมดอก จ ันทน์ของจังหวัดใช้ดอกไม้ประจ าจังหวัด ปลูกต้นไม้ 
                     สีเหลือง-ต้นดาวเรือง  
              1.4) ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมาสนับสนุนจัดร่วมกันในที่แห่งเดียว  
                     อ าเภอละ 1 จุด  
              1.5) การจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้พิจารณาและหารือกับส่วนกลางในเรื่องงาน  
                                            ราชพิธีและไม่กระทบต่อหมายก าหนดการ 
 2) หมายก าหนดการ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ให้ทุกจังหวัด/อ าเภอ จัดท าแผน  
              ใคร  ท าอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ส่งให้ทราบก่อน 
          3) การแต่งกาย-จะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้ง 
 2.การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการประจ าต าบลหนองคล้า  
         การประชุมสัญจรหวัหน้าส่วนราชการประจ าต าบลหนองคล้า  ก านนั ผูใ้หญบ่า้น 
         ผูช้่วยสารวัตรและแพทย ์ประชุม ณ บา้นโปร่งตะคลอง หมู ่7 ชลประทานแจ้งเปิด  
         น้ า ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และยังไม่มีก าหนดปิด  
  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.3 รถเกรดเดอร์ของ อบจ.ก าแพงเพชร  
        นายกฯ                รถเกรดเดอร์ของ อบจ.ก าแพงเพชร ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ท่ีอ าเภอลานกระบือ อีก 
                           สักประมาณ 3 สัปดาห์จะเข้ามาปฏิบัติงานที่อ าเภอไทรงาม  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.4 การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตรา  
       นายกฯ         อบต.หนองคล้าด าเนินการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ระหว่าง  
                           วันท่ี 11 – 19 พฤษภาคม 2560   
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.5 การศึกษาดูงาน 
         นายกฯ          อบต.หนองคล้าจะด าเนินการโครงการศึกษาดูงานประมาณเดือนมิถุนายน 2560  
                          อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.6 กีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองคล้า 
       นายกฯ                 อบต.หนองคล้าจะด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองคล้า 
                           ระหว่างวนัที ่7 – 8 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังโขน 
 ประเภทกีฬา มีทั้งหมด 5 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง  
                           กีฬาพ้ืนบา้น วันนี้ให้จับฉลากแยกกลุม่ แยกส ี
 



๑๗ 
 

นายเที่ยง  สมโภชน์    นักกีฬาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของต าบลหนองคล้า และฝากผู้น าให้อยู่ในสนาม 
     รองปลัดฯ          กีฬาเพ่ือดูแลนักกีฬาฯ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายขวัญ  อินโพ 5.7 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ส.อบต.ม.2                ท่อที่วางไว้ข้าง อบต.หนองคล้า หมู่อ่ืนจะขอใช้ได้หรือไม่? 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  หากมีความจ าเป็นเดือดร้อน ให้เขียนค าร้องเข้ามาท่ี อบต.หนองคล้า ทุกหมู่ขอใช้ท่อได้  
     นายกฯ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายสง่า  ใจเอ้ือ 5.8 ไฟฟ้า 
    ส.อบต.ม.2          ผู้จัดการไฟฟ้าแจ้งเรื่องไฟฟ้า 3 เฟท ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติจะได้ประมาณปลายปีนี้  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายสมัย  มาดวง   5.9 ไฟฟ้า 
  ส.อบต.ม.6         คิวการซ่อมแซมไฟฟ้าถึงหมู่ไหนแล้ว ช่วงนี้ฝนตก หลอดไฟไม่ติดประมาณ 7 - 8  
                           จุด 
นายเฉลิม ขอนดอก    ให้แต่ละหมู่เขียนค าร้องเข้ามา และตอนนี้คิวอยู่ที่ บ้านโปร่งตะคลอง หมู่ 7 
ที่ประชุม    รับทราบ  
นายกิตติ  จิลศรี        มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่   
 ประธานสภาฯ         ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
   ลงชื่อ     นายสง่า    ใจเอ้ือ ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ  
       (นายสง่า    ใจเอ้ือ)  
 
 
   ลงชื่อ     นายกิตติ    จิลศรี ประธานคณะกรรมการตรวจฯ  
       (นายกิตติ    จิลศรี)  
 
    
   ลงชื่อ       นายไสว   โนรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
         (นายไสว   โนรี)  
 
 
   ลงชื่อ    นายทองชุบ  ปิ่นจุไร คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
      ( นายทองชุบ  ปิ่นจุไร) 
 
   ลงชื่อ    นางอัญชุลี  บัวบุญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  



๑๘ 
 

      ( นางอัญชุลี  บัวบุญ) 
 
 
   ลงชื่อ     นายทุม  ปานพุ่ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
       ( นายทุม  ปานพุ่ม) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 นี้ได้ผ่านการตรวจของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
        ลงชื่อ         นายกิตติ   จิลศรี         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
             (นายกิตติ   จิลศรี) 
 


