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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยท่ีสอง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
 

    ผู้มาประชุม 
๑ นายสมเกียรติ   เจริญสุข ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายอนุวัตร  ทองคํา รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายเดชา  มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 1  
4 นายสมชาย  สะและหน่าย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 2 
5 นายพิสิทธิ์   เรี่ยวแรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 3 
6 นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 4 
7 นายสุริยา  สุขพลอย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 5 
8 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 6 
9 นายสมาน  ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 9 

10 นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต. 

   ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
2 นายมนตรี  บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
3 นางสาวสไบพร  ยีดิน หัวหน้าสํานักปลัด 
4 นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อํานวยการกองช่าง 
5 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
6 นางจุรี   คําเกลี้ยง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
7 นางสาวรัชนี  บุญมาหา หัวหน้าฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
8 นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
9 นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

10 นางพิมธิดา   ทับทิม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
11 นางสุภาพร  นิมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12 นางสาวจุฬารัตน์  แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๓ น.ส.สุพันธนีย์  สุขประเสริฐชยั เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
1๔ นางรพีพรรณ  ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

   ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
๑ นางสาวณัฐปัณฑ์  ดาวเรือง เลขานุการนายก อบต.ละหาร 
๒ นายปรีชา  ชัยเจริญสุขกุล  
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เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

วันนี้เป็นการเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญประจําปี 
พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง  ขณะนี้ได้เวลาประชุมและที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม
แล้วถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  มี ๒๐ หน้า  
     หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
     หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องขยายเวลา
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง และเรื่องแนะนําตัวผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
นายกฯ 
     หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซ่ึงเป็นการ
รับรองรายงานการประชุมของ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 และระเบียบ
วาระท่ี ๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2565 
รายละเอียดในหน้าที่ 3-4 
     หน้าที่ ๕  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดในหน้าที่ 5-6 
     หน้าที่ 6 ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนา อบต.ละหาร ประจําปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดในหน้าที่ 6-8 
     หน้าที่ 8 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 16 รายการ รายละเอียด 
ในหน้าที่ 9-12 
     หน้าที่ 13 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องขอเลื่อนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 
2565 สมัยที่สอง จากเดิมที่ได้กําหนดสมัยประชุมไว้ 1-15 เมษายน ขอเลื่อนขึ้นมา
เป็น 1-15 มีนาคม  
     หน้าที่ 14 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่ทางท่านนายกได้เสนอ
นโยบายในส่วนของการดําเนินงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา และในเรื่องของการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับในส่วนของ อสม. และการแก้ไขปัญหา  รายละเอียดในหน้าที่ 
14-16 
     หน้าที่ 16  สมาชิกได้มีข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
รายละเอียดในหน้าที่ 16-19 
     หน้าที่ 19 เรื่องเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.ละหาร ที่ประชุมมีมติเลือก
สมาชิกจากหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 9 และหน้าที่ 20  
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานประชุมหรือไม่   
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุม
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ขอให้ยกมือ (ยกมือ 8 ท่าน) 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๓ 
   เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ   
   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่      
      ๕/๒๕๖๕  

    

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 เป็นการเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 เป็นการ
ขอเพ่ิมเติมแผนประจําปีงบประมาณ 2565 ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเป็น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ในข้อ 22 
ซึ่งกําหนดว่าหากมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
อาจเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยดําเนินการตามข้ันตอน คือ เป็นการเสนอปัญหา
ความต้องการในการแก้ไขเพ่ิมเติมจากประชุมประชาคม ที่ประชุมคณะกรรมการสนับ 
สนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งคณะ 
กรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานโดยตําแหน่ง 
ซ่ึงมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมเม่ือวันวานนี้  มีโครงการ
ที่ขอเพ่ิมเติมคือเพ่ิมเติมเข้ามาในแผนของปี 2565 เนื่องจากว่าโครงการนั้นไม่ได้มีอยู่
ในแผนพัฒนาเดิม คือแผนพัฒนา 2561-2565 เดิมไม่มีอยู่ในแผนนี้ ได้มีการเสนอ
โครงการเพ่ิมเติมเข้ามาในแผนเฉพาะในส่วนของปี 2565 เท่านั้น ส่วนวันนั้นที่มีการ
ประชุมและมีการเสนอโครงการ เราจะไปว่ากันในส่วนของการเพ่ิมเติมในแผนปี 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของแผนในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ในส่วนของปี 2565 มีการขอเพ่ิมเติมโครงการเข้ามา 2 โครงการ 
     รายการที่ ๑ ขอเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน   
ซึ่งแผนงานนี้เป็นแผนงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการที่ขอเพ่ิมเติมคือ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ า
ดับเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําดับเพลิง เดิมได้ติดตั้งระบบ
ดับเพลิงไว้ที่ชุมชนวากัฟ หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นเวลานานมาแล้ว จะประกอบด้วยเครื่องสูบ
น้ําที่จะสูบน้ําจากในคลองขึ้นมาใช้เวลาที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมา แล้ววางท่อเหล็กเคลือบ
สังกะสีไป ในบริเวณนั้น ณ ตอนนี้ ๑๐ กว่าปีแล้ว เกิดการสึกกร่อนของท่อเหล็ก ของ
ระบบดับเพลิงทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันและ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีท่ีเกิดปัญหาเพลิงไหม้ขึ้นมาที่จะใช้น้ําดับไฟได้
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 

ทัน จึงขอปรับปรุงท่อส่งน้ําดับเพลิง เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.5 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร สถานที่ดําเนินการ ชุมชนวากัฟ สุเหร่าปากคลอง
ลํารี หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 370,000 บาท  โดยคาดว่าการดําเนินการนี้จะทําให้เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ึนในชุมชนทีจ่ะสามารถช่วยบรรเทา
เหตุการณได้ 
     รายการที่ ๒ ขอเพ่ิมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ เช่นเดียวกัน ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รายการค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ รวมจํานวน 257 ชุด ราคาชุดละ 35,000 
บาท รวมจํานวนเงินงบประมาณ 8,995,000 บาท  โดยจะดําเนินการติดตั้ง 
         จุดที่ 1 สะพานข้ามคลองเจ๊กบริเวณบ่อกุ้ง-หลัง รพ.สต.สุเหร่าแดง ระยะทาง 
700 เมตร จํานวน 24 ต้น  
         จุดที่ 2 หลัง รพ.ศต.สุเหร่าแดง – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง – คลองลํารี 
หมู่ ๗  ระยะทาง 1,200 เมตร จํานวน 40 ต้น 
         จุดที่ 3 ถนนลัดสุเหร่าแดง-ถนนเลียบคลองลากค้อนใหญ่ ระยะทาง 1,400 
เมตร จํานวน 47 ต้น  
         จุดที่ 4 เลียบคลองลากค้อนใหญ่-ซอยป๋าชื่น ระยะทาง 1,450 เมตร จํานวน 
49 ต้น  
         จุดที่ 5 ถนนเลียบคลองลากค้อนใหญ่ฝั่งตะวันตก-เสาไฟเลขที่ 128 ระยะ 
ทาง 900 เมตร จํานวน 30 ต้น  
         จุดที่ 6 เลียบคลองลากค้อนเล็กจากคอสะพานข้ามคลองลากค้อนใหญ่ -    
หลังสุเหร่าแดง ระยะทาง 2,000 เมตร จํานวน 67 ต้น 
     เป็น ๒ โครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามาตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนที่มีปัญหา
ความเดือดร้อนที่ขอให้ อบต.ดําเนินการ แต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีอยู่เดิมในแผนพัฒนา  
๕ ปี (พ.ศ.2561-2565) จึงขอเพ่ิมเติมเข้ามาในแผนก่อนเพ่ือจะนําไปสู่กระบวนการ
ว่าทุกโครงการนั้นทีจ่ะไปข้อบัญญัติงบประมาณได้ หรือจะใช้จ่ายจากเงินสะสม หรือ
ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม จะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปีก่อนจึงจะนํามาตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณ หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือใช้จากเงิน
สะสมได้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผน 
พัฒนาประจําปี 2565 จํานวน 2 โครงการ เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว ท่าน
นายกจะประกาศใช้แผนโดยประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30  
วัน แล้วจึงจะนําไปสู่กระบวนการในการดําเนินการปฏิบัติตามแผนต่อไป 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนของโครงการจัดซื้อโคมไฟฟูา พลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของวัตต์ไฟฟูาที่เป็น 
LED Power สมควรจะเป็น 50 วัตต์ หรือ 100 วัตต์ ขอเรียนในที่ประชุมว่าขอให้  
แก้เป็น 100 วัตต์ เพราะถ้า 50 วัตต์ก็เหมือนเป็นตะเกียง ติดแล้วไฟไม่พอ ขอให้แก้
เป็น 100 วัตต์ เรียนท่านสมาชิกทุกท่านมี ๒ โครงการที่เราอนุมัติในที่ประชุมเมื่อวัน 
วานนี้ วันนี้จะขออนุมัติจากสภาเพ่ือที่จะได้ทําโครงการต่อไป 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาประจําปี 2565 
จํานวน 2 โครงการ ตามที่ผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ 8 ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าดับเพลิง (สถานที่ด าเนินการ ชุมชนวากัฟ หมู่ที่ ๒)

งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าและเสา พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่    

หมู่ที่ ๗  งบประมาณ ๘,๙๙๕,๐๐๐ บาท 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๒ โครงการ 

๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองล าโพ หมู่ ๑,๔  
๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองล าโพ หมู่ ๒,๓     

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 คือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ ในรายการที่เป็นงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุมัติจากสภา แต่ถ้าเป็นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่เป็นรายจ่ายประจํา เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จะเป็นอํานาจ
อนุมัติของท่านนายกฯ  ในส่วนของที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นของข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2563 ซึ่งได้มีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาของปีงบประมาณ 2563 
รายการที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เป็นของในส่วนของกองช่าง 2 โครงการ 
     รายการที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลอง      
ล าโพ หมู่ที่ ๑,๔  งบประมาณที่ตั้งไว้เดิม ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท   

คําชี้แจงงบประมาณรายจา่ยทีข่อเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท  
ประกอบดว้ย  
แผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ แบบ  
Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกวา่ 4 เมตร 
ทําจากเหลก็ชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทํางาน และ
ระบบควบคุมการทาํงานอัตโนมัต ิโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟูา 12V 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,570.00 เมตร จํานวน 33 ต้น  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั้ง จํานวน 46 ชุด ราคาชุดละ 17,120 
บาท  งบประมาณ ๗๘๗,๕๒๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- เป็นโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ LED Lumileds  
- LED Power 30 w 
- Solar Panel 6V 100W 965*685 mm  
- Battery 3.2V 100AH Lithium-ion Battery  
- ระยะชาร์จไฟ 5 ชม.  
- ประสิทธิศักย์ LER 130lm/W  
- แสงสี CCT, CRI 5000 ± 500K , >70Ra  
- Body/Heatsink โคมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Cast 
Aluminium) แบตเตอรี่ และชุดควบคุมวางอยูภ่ายใน
ตัวถังโคม แผงโซล่าร์ติดตั้งกับตัวกิ่งเสาไฟ  
- ระดับปูองกันฝุุนและน้ํา IP66 conform to 
IEC60529/ มอก.513  
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     รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองล าโพ 
หมู่ที่ ๒,๓  งบประมาณที่ตั้งไว้เดิม ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท   

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย แผง
โซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ แบบ Poly or 
Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกวา่ 4 เมตร ทําจาก
เหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทํางาน และระบบ
ควบคุมการทํางานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟูา 12V ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 80 AH ความยาวไม่น้อยกวา่ 1,640.00 
เมตร จํานวน 34 ต้น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั้ง จํานวน 49 ชุด ราคาชุดละ 17,120 
บาท งบประมาณ ๘๓๘,๘๘๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้ 
- เป็นโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ LED Lumileds  
- LED Power 30 w 
- Solar Panel 6V 100W 965*685 mm  
- Battery 3.2V 100AH Lithium-ion Battery  
- ระยะชาร์จไฟ 5 ชม.  
- ประสิทธิศักย์ LER 130lm/W  
- แสงสี CCT, CRI 5000 ± 500K , >70Ra  
- Body/Heatsink โคมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Cast 
Aluminium) แบตเตอรี่ และชุดควบคุมวางอยูภ่ายใน
ตัวถังโคม แผงโซล่าร์ติดตั้งกับตัวกิ่งเสาไฟ  
- ระดับปูองกันฝุุนและน้ํา IP66 conform to 
IEC60529/ มอก.513  

     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนที่
เป็นค่าครุภัณฑ์ มีการลดจํานวนวงเงินงบประมาณและรายละเอียดของรายการ อํานาจ
อนุมัติเป็นของสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุญาตนําเสนอท่ีประชุมสภา
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 256๓ จํานวน ๒ รายการ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

ขอสอบถามว่าโครงการติดตั้งไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ปีนี้จะได้ทําหรือไม่ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

โครงการที่เราขออนุมัตินี้จะได้ทําในปีนี้ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในเอกสารข้อความเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดัน 12V แต่
ข้อความใหม่ เป็นขนาดกําลังไฟฟูา 6V 100W น่าจะผิดน่าจะเป็นขนาด 12V 
100W ขอให้แก้เอกสารจาก 6V เป็น 12V 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

ที่ท่านสมาชิกหมู่ ๔ ได้ถามมา ขออนุญาตที่ประชุมขออนุมัติในหลักการในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ส่วนรายละเอียดอย่างไร ทางกองช่างไปทํารายละเอียดมาใหม่อีกครั้ง 
ผมบอกตามตรงว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และกองช่างก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ขออนุมัติในหลักการไว้ก่อนมิเช่นนั้นแล้วจะยิ่งช้าลงไปอีก 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2 โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ
ขอให้ยกมือ (ยกมือ 8 ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๒ โครงการ 
   ๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองล าโพ หมู่ที่ ๑,๔
   ๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองล าโพ หมู่ที่ ๒,๓ 
    

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อนหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ 
     ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักซอยประยูรหงส์ 
หมู่ที่ ๙ 

 
นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระนี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณราย 
จ่ายของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ซึ่งขอกันเงินมาในปีงบประมาณ 
2565  เรียนให้ทราบว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายถ้าตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อ
ได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น ถ้าหาก
ว่าเป็นรายการงบลงทุน โดยเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้
เสนอขออนุมัติสภาเพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายไปได้อีก ๑ ปีงบประมาณ เมื่อกัน
เงินมาแล้วอีก ๑ ปีงบประมาณถ้ายังไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จจะด้วยเหตุใดก็
แล้วแต่ ให้ขออนุมัติสภาเพ่ือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีก ๑ ปีงบประมาณ รวมแล้ว
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะมีเวลาในการดําเนินการได้ ๓ ปี  สมมุติ ข้อบัญญัติ
ของปี 2563 จะ ๒๕๖๓ 2564 2565  ถ้าหากว่าขออนุมัติขยายเวลารวมแล้ว ๓ ปี 
ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ก็จะตกเป็นเงินสะสมไป  เป็นการขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในส่วนของที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบ
ลงทุน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครง 
การ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการต้องขออนุมัติสภา แต่ถ้าเป็นการขอแก้ไข
ที่ผิดเล็กน้อยเป็นอํานาจของนายกฯ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี 2564 จํานวน 2 โครงการ ของกองช่าง 
     รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ ขอแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ดําเนินการเป็น (ตั้งแต่
สะพานวัดสามง่าม-บ้านลุงหยัด) โดยรายละเอียดและงบประมาณคงเดิม  ความยาว 
145 เมตร  สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร งบประมาณ 5,000,000  



- 8 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน   
หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 
เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร  
สถานที่ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน 
(ตั้งแต่สะพานวัดสามง่าม-บ้านลุงหยัด) หมู่ที่ 6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 
เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่ 
สะพานวัดสามง่าม-บ้านลุงหยัด) หมู่ที ่6  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

    ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ซอยประยูร
หงส์ หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดความยาว พ้ืนที่ผิวจราจร และงบประมาณ 
ลดลง 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจรกวา้ง   
6.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,460.00   
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักรางวี คสล. 2 ข้าง 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหารกาํหนด สถานที่ดําเนินการ : ซอยประยูร
หงส์ หมู่ที่ 9  งบประมาณ 9,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 903.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,418.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร และบ่อพักรางวี คสล.2 ข้าง ตามแบบและ
รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตาํบลละหาร
กําหนด สถานที่ดําเนินการ : ซอยประยรูหงส์ หมู่ที่ 9  
งบประมาณ 8,930,000 บาท 

    เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนาดจํานวนเนื้อที่ ปริมาณงาน และจํานวนเงินงบประมาณ ต้องขออนุมัติ
สภาเป็นผู้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง นําเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนของหมู่ที่ ๖ จากเดิมต่อจากโครงการเดิม ข้อความใหม่จะขยายไปเริ่มตั้งแต่
สะพานวัดสาม-บ้านลุงหยัด ซึ่งลงมาแล้วก็ยังไม่มี ผมว่าในส่วนที่เหลือนั้นอยากจะให้
สมาชิกไปดูว่าเหลือประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวจะไปบอกกับชาวบ้านว่าก่อสร้างไม่ได้ระยะ
มันสั้นเกินไปไม่มีใครมาประมูลส่วนที่เหลือ นั่นคือเป็นปัญหาอยากจะให้ดูว่าในส่วนที่
เหลือ กองช่างไปดูว่าเหลือเท่าไหร่เราจะสามารถที่จะประมูลใหม่ มีคนมาประมูล
หรือไม่ เพราะจะต้องไปตอบชาวบ้านจากปัญหาเดิม เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน และ
ขอให้สมาชิกหมู่ ๖ ชี้แจง 

 

นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิกสภา เขต ๖ 

เนื่องจากที่จะให้เปลี่ยนแปลงจากสะพานวัดสามง่ามลงมา เพราะในช่วงนั้นเวลาเกิด
น้ํามา น้ําท่วมตรงนั้นเดือดร้อนมาก ส่วนทางด้านนี้มีถนนกั้นอยู่แล้ว ถ้าทางโน้นมา 
ช่วงนี้ยังเหลืออีกเยอะกว่าจะมาถึง และคุยกับชาวบ้านแล้วเพราะเขากําลังต้องการ
เพราะเวลาช่วงน้ํามามันจมและพอให้ของเขาไม่ทันเขาก็บ่น 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ
ขอให้ยกมือ (ยกมือ 8 ท่าน) 
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มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน ๒ โครงการ 
   ๑) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน   
       (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖    
   ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ซอยประยูรหงส์ 
       หมู่ที่ ๙   

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รายการครุภัณฑ์ ๕ รายการ และสิ่งก่อสร้าง      
๑ โครงการ 
     ๑) โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๗๑ 
(สํานักปลัด) 
     ๒) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๑          
(สํานักปลัด) 
     3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองช่าง) 
     ๔) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าสุเหร่าแสงประทีป 
หมู่ที่ ๙  (กองช่าง) 
     ๕) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองการศึกษาฯ) 
     ๖) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)  

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นรายการครุภัณฑ์ ๕ รายการ และสิ่งก่อสร้าง ๑ 
โครงการ ขออนุญาตนําเสนอทีป่ระชุมทั้ง ๖ รายการ และขอมติครั้งเดียว 
     รายการที่ ๑ รายการครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด ในเรื่องของปรับปรุงรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๗๑ จะขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบ
โครงสร้าง (chassis) และถังบรรทุกน้ําเกิดการผุกร่อนเพราะรถคันนี้ซื้อมาอายุการใช้
งานเกินกว่า ๕ ปีแล้ว ซ่ึงเดิมถังบรรจุน้ําทําจากเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
ขอเปลี่ยนเป็นทําจากสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และตู้เก็บอุปกรณ์ด้าน
ท้าย ขอเปลี่ยนเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้ายเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. งบประมาณ
เท่าเดิม 500,000 บาท   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบยีน 81-9671 มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมโครงรถ (chassis) พร้อมทําสี 
- ตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องสูบน้ําเปลี่ยนซีล, ลูกปืน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบยีน 81-9671 มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมโครงรถ (chassis) พร้อมทําสี 
- ตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องสูบน้ําเปลี่ยนซีล, ลูกปืน 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- เปลี่ยนถังบรรจุน้ําใหม่ ขนาด 6,000 ลิตร สร้างจาก
เหล็ก มีความหนาไม่น้อยกวา่ 3 มม. พร้อมทางเดิน
ข้างและราวกันตก เดินระบบท่อทางใหม่,  ทางสูบน้ํา
ด้านท้ายรถ, ทางส่งน้ําด้านท้ายรถ, ทางส่งน้ําขึ้นแท่น
ปืน, ทางรดน้ําต้นไม้ซ้ายขวา, ทางพรมถนนและทางรับ
น้ําเข้าถังบรรจุน้ํา 
- ซ่อมเปลี่ยนซีลชุดวาล์วดับเพลิง ซ่อมชดุปืนฉีดน้ํา 
- เปลี่ยนตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้ายให้ใหญ่กว่าเดิม 
- เปลี่ยนเหล็กบังโคลนพร้อมแผ่นยาง 
- ตรวจเช็คระบบ ซ่อมระบบไฟจราจร ไฟสปอร์ตไลท์ 
ไฟส่องสว่าง 
- พ่นสีกันสนิทและทาํสี (รายละเอียดตามที่ อบต. 
กําหนด) 

- เปลี่ยนถังบรรจุน้ําใหม ่ขนาด 6,000 ลิตร สร้าง
จากสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อม
ทางเดินข้างและราวกันตก เดินระบบทอ่ทางใหม่,  
ทางสูบน้ําด้านท้ายรถ, ทางส่งน้ําด้านท้ายรถ, ทางส่ง
น้ําขึ้นแท่นปืน, ทางรดน้ําต้นไม้ซ้ายขวา, ทางพรม
ถนนและทางรับน้ําเข้าถังบรรจุน้ํา 
- ซ่อมเปลี่ยนซีลชุดวาลว์ดับเพลิง ซ่อมชดุปืนฉีดน้ํา 
- เปลี่ยนตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้ายด้วยเหลก็หนาไม่น้อย
กว่า 2 มม. ทาํให้ใหญ่กว่าเดิม 
- เปลี่ยนเหล็กบังโคลนพร้อมแผ่นยาง 
- ตรวจเช็คระบบ ซ่อมระบบไฟจราจร ไฟสปอร์ตไลท์ 
ไฟส่องสว่าง 
- พ่นสีกันสนิทและทําสี (รายละเอยีดตามที่ อบต. 
กําหนด) 

     รายการที่ ๒ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสํานักปลัด ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์
ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ สําหรบัรายการที่ ๒,๓,๕,๖ เป็น
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานราชการจะ
ต้ังซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง
สแกนเนอร์ จะต้องใช้ตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(กระทรวง DE) เขาจะมีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และกําหนดรายละเอียดและราคาไว้ 
ซึ่งหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ จะต้องใช้ตามบัญชีมาตรครุภัณฑ์นี้มาตั้งงบ 
ประมาณ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์นี้จะเปลี่ยนไปเรื่อย เราตั้งข้อบัญญัติงบประมาณใน
ปี 2565 เราใช้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนพฤษภาคม 256๓ ต่อมาเดือน
ธันวาคม 2564 เขาออกมาตรฐานใหม่มาซึ่งมาตรฐานใหม่นี้ ราคาลดลง และราย 
ละเอียดของมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปในบางรายการ จากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท 
มาตรฐานใหม่ที่ออกมาใหมล่ดราคาลงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท ทีข่อเปลี่ยนแปลงคือ
ราคาลดลงและความเร็วในการสแกนเพิ่มความเร็วมากขึ้น รายละเอียดอ่ืนยังคงเดิม 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 
30 แผ่น  
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่
น้อยกว่า 20 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกวา่กระดาษ A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 
30 แผ่น  
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หนา้แบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่
น้อยกว่า 23 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกวา่กระดาษ A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
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     รายการที่ ๓ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ A๓  งบประมาณตั้งไว้ 
54,000 บาท  เดิมกําหนดให้ใช้กับกระดาษ A๓ A4 Letter Legal และ Custom  
โดยลดราคาลงเหลือ 53,000 บาท และส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือใช้ได้กับกระดาษ A๓ 
A4 Letter Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
คือ ลดจํานวนงบประมาณลง และการใช้งานขนาดของกระดาษที่ใช้  เปลี่ยนแปลง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 54,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  
1,200 x 1,200 dpi 
     2) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4       
ไม่น้อยกวา่ 35 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
     3) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3  
ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
     4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่  
256 MB 
     5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0   
หรือดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
     6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
     7) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
     8) สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ  
Custom) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  
1,200 x 1,200 dpi 
     2) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 
 ไม่น้อยกวา่  
35 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
     3) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 
 ไม่น้อยกวา่  
18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
     4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่  
256 MB 
     5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
     6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
     7) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
     8) สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

     รายการที่ ๔ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป หมู่ที่ ๙ เดิมกําหนดไว้ขนาด
ความกว้าง 36 เมตร ความยาว (ด้านที่ 1) 34 เมตร ความยาว (ด้านที่ ๒) 48 เมตร 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 12,500,000 
บาท  ขอเปลี่ยนแปลงขนาดและวงเงินงบประมาณ ขนาดโดยลดความกว้างลงเหลือ 
๒๐ เมตร ความยาว 32.60 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร วงเงิน
งบประมาณลดลงเหลือ 12,000,000 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ความยาว 
(ด้านที่ 1) 34.00 เมตร ความยาว (ด้านที่ 2) 48.00 
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,440.00 ตารางเมตร  
งบประมาณ 12,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 
32.60 เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 652.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 12,000,000 บาท 
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     รายการที่ ๕ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วย
ประมวลผลกลาง CPU จากเดิมกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 Core  ความเร็วสัญญาณ 
3.0 GHz  ความสามารถในการประมวลผลกลาง ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
เปลี่ยนแปลงเป็นมีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 8 core และ 16 แกน
เสมือน โดยมีความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า 4.3 GHz และหน่วยประมวลผลกลาง 
CPU ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  รายการอื่นยังคงเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6  
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 
แกนหลัก  (8 core) และ 16 แกนเสมอืน (16 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz  
จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

     รายการที่ ๖ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้เป็น
เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล เครื่องละ 20,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของ CPU หน่วยประมวลผลกลาง กําหนดไว้ 4 
core  เปลี่ยนแปลงเป็นไม่น้อยกว่า 4 core หน่วยความจําไม่น้อยกว่า ๔ MB 
เปลี่ยนแปลงเป็นไม่น้อยกว่า ๘ MB ความเร็วสัญญาณ 1.8 GHz เปลี่ยนแปลงเป็นไม่
น้อยกว่า 4 GHz เปลี่ยนแปลงช่องเชื่อมต่อระบบ Network Interface  เปลี่ยนแปลง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง DE 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory   
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และ 
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํแบบ 
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 (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน  
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory   
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
 Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จํานวน  
1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีดไม่น้อยกวา่ 1,366 
 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802. 
11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จํานวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีดไม่น้อยกวา่ 1,366  
x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่  
น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า แบบ 
ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 
ac) และ Bluetooth 
-   

     เป็นรายการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะมีรายการของค่าครุภัณฑ์ในส่วนของ
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์  รายการในส่วนของค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะมเีครื่อง
สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล เครื่องคอม 
พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และรายการของค่าสิ่งก่อสร้าง จะมโีครงการโครงหลังคาเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป หมู่ที่ ๙  รวมทั้งหมด ๖ รายการ ซึ่งเป็น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของสาระสําคัญของตัวโครงการ  และมีการลดจํานวน
เงินงบประมาณ และสาระสําคัญในส่วนของคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ จึงต้องขอ
อนุมัติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ขอนําเสนอที่ประชุมสภาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด ๖ รายการ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
ขอให้ยกมือ (ยกมือ 8 ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๕  รายการค่าครุภัณฑ์ ๕ รายการ และรายการสิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ 

๑) ปรับปรุงรถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๗๑     
๒) ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑   
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
๔) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป  
๕) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒              
๖) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒๖ รายการ 

     ๑) ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง (สํานักปลัด) 
     ๒) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน ๑ เคร่ือง 
(สํานักปลัด) 
     ๓) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน ๒๐ เคร่ือง (สํานักปลัด) 
     ๔) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน ๑ ตัว (กองช่าง) 
     ๕) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน ๑ ตัว (กองช่าง) 
     ๖) ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงานแบบไร้สาย จ านวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) 
     ๗) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒ เครื่อง 
(กองช่าง) 
     ๘) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ชุด 
(กองช่าง) 
     ๙)  ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน ๒ ชุด (กองช่าง) 
     ๑๐) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน ๒ ชุด (กองช่าง) 
     ๑๑) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จ านวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) 
     ๑๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)  
     ๑๓) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน ๖ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) 
     ๑๔) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จ านวน ๔ ตู้ (กองการศึกษา) 
     ๑๕) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จ านวน ๑ เครื่อง 
(กองการศึกษาฯ) 
     ๑๖) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง     
(กองการศึกษาฯ) 
     ๑๗) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์       
(Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 
     ๑๘) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จ านวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 
     ๑๙) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก          
จ านวน ๒ ชุด (กองการศึกษาฯ) 
     ๒๐) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน ๒ ชุด (กองการศึกษาฯ) 
     ๒๑) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน ๒ ชุด (กองการศึกษาฯ) 
     ๒๒) ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน ๓ ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) 
     ๒๓) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จ านวน ๒ ตู้                     
(กองสวัสดิการสังคม) 
     ๒๔) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย จ านวน ๑ ชุด (กองสวัสดิการสังคม) 
     ๒๕) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรอง จ านวน ๔ ตัว (กองสวัสดิการสังคม) 
     ๒๖) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์       
(Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง  (กองสวัสดิการสังคม) 
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เรียนชี้แจงในส่วนของระเบียบเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในเรื่องของการโอนเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายนั้น มีระเบียบข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗  
     ข้อ ๒๖ ถ้าเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการทั่วไปที่เป็นรายจ่าย
ประจํา เช่น โอนในส่วนของเงินเดือน หรือค่าวัสดุ ค่าใช้สอย จะเป็นอํานาจของท่าน
นายกฯ เป็นผู้อนุมัติในการโอน   
     ข้อ ๒๗ ถ้าเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุน เป็นหมวดครุภัณฑ์ 
หมวดที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง จะเป็นอํานาจอนุมัติของสภาซึ่งจะมีอยู่หลายกรณีคือ 
              ๑) เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือเดิมไม่มีรายการนั้นอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ และโอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่ขึ้นมา   
              ๒) เป็นการโอนที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญหรือเปลี่ยนสถานที่
ดําเนินการ 
     ที่ขอโอนมานี้สิ่งสําคัญคือการที่จะโอนมานั้นหมายความว่าจะต้องมีเงินอยู่ในข้อ 
บัญญัติงบประมาณแล้ว จะต้องแสดงให้เห็นว่าโอนเงินจากรายการไหนมา เอามาตั้ง
ใหม่ รายการนั้นมีเงินเหลือจ่าย สมมุติ ต้ังไว้ว่าจะทําถนนที่หมู่ ๗  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ทําสัญญาจ้างไปเพียง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  มีเงินเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทนี้มาตั้งเป็นรายการใหม่  แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นการโอนมาตั้งรายการ
ใหม่ที่เป็นสิ่งก่อสร้างรายการนั้นจะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาของปีนั้นแล้ว แต่ถ้าโอนมา
ตั้งเป็นครุภัณฑ์ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้อยู่ในสํานักงานของ อบต.เอง  เช่น มาซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สามารถโอนมาตั้งได้เลยเพราะถือว่ามาใช้ในงานที่
เป็นงานสาธารณะที่อยู่ในที่เป็นการทํางานขององค์กรเอง  ขอเรียนชี้แจงในส่วนของ
ระเบียบให้ท่านได้เข้าใจว่า การโอนนั้นจะตอ้งเป็นการโอนเงินจากรายการไหนมา 
รายการนั้นเป็นเงินเหลือจ่าย หรือเป็นรายการที่ไม่ต้องใช้แล้ว คิดว่าโครงการนั้นไม่ใช้
แล้วก็โอนมา ในขณะนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ เราตั้งประ 
มาณรายรับไว้ ๒๒๕,๘๕๐,๗๐๐ บาท รายรับจริงที่เข้ามาขณะนี้ ๘๕,๗๔๙,๘๐๒.๕๙ 
บาท  ถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ ยังไม่ถึงครึ่ง  ในส่วนของประมาณการรายจ่าย
เราตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๒๕,๘๓๖,๓๙๖ บาท  มีรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น 
๕๖,๖๔๘,๔๗๕.๑๕ บาท เมื่อนํารายรับจริง ๘๕,๗๔๙,๘๐๒.๕๙ บาท หักด้วยรายจ่าย 
จริง ๕๖,๖๔๘,๔๗๕.๑๕ บาท ทําให้มีเงินเหลืออยู่ในขณะนี้ ๒๙,101,327.44 บาท 
แต่ ๒๙,101,327.44 บาทนั้นมีหลายโครงการหลายรายการที่ยังมิได้ดําเนินการ 
โดยเฉพาะในส่วนของรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ ซึ่งถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ แล้วถึง ณ เดือนมีนาคม รายได้เราจะ
เข้ามาไม่ต่ํากว่า 100 ล้านบาท ประมาณเกือบ 200 ล้านบาทแล้ว แต่ว่าในปีนีเ้ข้า
มาเพียงแค่ ๘๕ ล้านบาท  ในการโอนในครั้งนี้  ๑) เรามรีายการที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้ว
อยู่ที่ตั้งเอาไว้  ๒) เป็นรายการที่มีเงินเหลือจ่ายอยู่ เพราะบางรายการเราตั้งไว้ที่จะ
ดําเนินการกิจกรรมแต่ผ่านช่วงเวลาไปแล้วและทําไม่ได้แล้ว เช่น ตั้งไว้ว่าจะจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ณ บัดนี้เลยช่วงเวลาของลอยกระทงมาแล้วทําไม่ได้แล้ว และ
ด้วยสถานการณ์โควิดบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้  
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     ทั้งหมด ๒๖ รายการนี้ ขออนุญาตนําเสนอในครั้งเดียวและขออนุญาตที่ประชุมใน
การขออนุมัติครั้งเดียว แต่ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามก่อนได้ก่อนที่จะยกมือ 
     รายการที่ ๑ ของสํานักปลัด เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเครื่องท าลายเอกสาร 
โดยโอนจากค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งไม่มีการดําเนินการ จํานวนเงินที่ขอโอน ๖๖,๖๐๐ 
บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน ๑ เครื่อง 
         1) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 30 แผ่น 
         2) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง 
         3) ขนาดกระดาษหลังทําลาย กว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 
     รายการที่ ๒ ของสํานักปลัด เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยโอนจากค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวนเงินที่ขอโอน 
๑๖,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท  
         1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิว้มือ 
         2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
         3) หน้าจอ LCD 
         4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
         5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
     รายการที่ ๓ ของสํานักปลัด เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  ค่าเครื่องรับส่งวิทย ุ
จํานวนเงินงบประมาณท่ีขอโอน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยโอนจากโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน 100,000 บาท  ขอโอนจากค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง ที่มีเงินเหลืออยู่ ขอโอนจํานวน 105,000 บาท  ขอโอนจากโครงการจัด
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ในส่วนที่เหลืออยู่ ขอโอนจํานวน 24,900 บาท และขอโอนจากค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
ในส่วนที่เหลืออยู่ ขอโอนจํานวน 10,100 บาท  โดยโอนมาเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 20 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 12,000 บาท   
         - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์  
         - ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
           หมายเหตุ : ย่านความถ่ีสําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz 
     รายการที่ ๔ ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าโต๊ะท างานเหล็ก  โดยโอน
จากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง มีเงินเหลืออยู่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอโอน ๑๓,๒๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด ๕ ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
         - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) เคลือบผิว Melamine 
         - ปิดขอบ PVC กันกระแทก 
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         - มี 3 ลิ้นชักด้านซ้าย-ขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พร้อมที่พักเท้า 
         - สีเทา   
         - ขนาด 152.6 x 76.3 x 74 ซม. 
     รายการที่ ๕ ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเก้าอ้ีท างาน  โดยโอนจาก
งบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๖,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท  
         - พนักพิงและที่นั่งข้ึนโครงไม้บุฟองน้ํา หุ้มหนัง Bonded Leather   
         - ปรับความยืดหยุ่นของพนักพิงได้ด้วยลูกบิดใต้ที่นั่ง 
         - พนักพิงสูงรองรับช่วงลําคอและศรีษะ 
         - ที่นั่งเพ่ิมพ็อกเก็ตสปริงช่วยกระจายน้ําหนักได้ดี 
         - สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว 
         - ขาไนลอนขึ้นรูป ล้อไนลอนคู่สีดํา 
         - รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 113 กก. 
         - สีน้ําตาล 
     รายการที่ ๖  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าโทรศัพท์ส านักงานแบบ   
ไร้สาย โดยโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๔,๕๐๐ 
บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สํานักงานแบบไร้สาย จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,280 บาท  
         - สามารถใช้งานได้ขณะไฟดับ   
         - ขยายเครื่องไร้สายได้สูงสุด 6 เครื่อง 
         - หน้าจอ LCD 
         - รองรับบริการ Caller ID 
         - มีปุุม Speaker phone 
     รายการที่ ๗  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยขอโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการ
ไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๔๔,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอม  
พิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 
บาท  
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หนว่ย  
        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory     
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
        - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา    
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
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          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
          3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
             - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า   
8 GB  
             - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
             - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
             - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
             - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
             - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
             - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

     รายการที่ ๘  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยขอโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้
อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๗,๖๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน 
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ ๓,800 บาท   

     รายการที่ ๙  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน โดยขอโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน 
๒๔,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน       
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ ๑๒,000 บาท   

     รายการที่ ๑๐  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส โดยโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๑,๔๐๐ 
บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส ราคา ๗๐๐ บาท  
ต่อปี (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง) จํานวน ๒ ชุด  

     รายการที่ ๑๑  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด ๑ KVA  โดยขอโอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง      
ขอโอน ๑๑,๔๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจดัซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด    
๑ KVA จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท 
         - มีกําลังไฟฟูาขาออกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
         - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
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     รายการที่ ๑๒  ของกองช่าง เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยขอ
โอนจากงบเงินอุดหนุน ที่ตั้งไว้อุดหนุนการไฟฟูานครหลวง ขอโอน ๗,๕๐๐ บาท     
มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท 
         - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
         - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
         - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600  
หรือ 600 x 1,200 dpi 
         - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
         - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
         - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
         - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
         - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 

     รายการที่ ๑๓  ของกองสาธารณสุขฯ เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ค่าเครื่อง   
รับส่งวิทยุ โดยขอโอนจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ขอโอน ๗๒,๐๐๐ บาท 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๑๒,๐๐๐ บาท  
         - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์  
         - ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
         หมายเหตุ : ย่านความถ่ีสําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz 
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     รายการที่ ๑๔  ของกองการศึกษาฯ  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๒๘,๐๐๐ บาท    
มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน      
๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๐๐๐ บาท  
         - ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 91.7 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. 
         - ผลิตจากเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
         - ภายในมีแผ่นชั้น ปรับระดับสูง-ต่ําได้ พร้อมตะขอรับชั้นชุบโครเมี่ยม ด้าน  
ข้างตู้มีปุุมยางกันกระแทก 
         - บานประตูกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีมือจับ 2 ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS สี
ดํา มีกุญแจล็อกหน้าบาน 1 ชุด รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี ลูกล้อบานเลื่อนมี    
4 ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS  
         - แผ่นชั้นมี 3 แผ่น ปรับระดับได้ ล็อกด้วยกุญแจ 1 จุด 

     รายการที่ ๑๕ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอม  
พิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๓๐,๐๐๐ 
บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล 
ผล แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ      
16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง   
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความ 
เร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จํานวน 1 หน่วย  
         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
         - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
            1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
          3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB  
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย  
        - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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        - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
        - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

     รายการที่ ๑๖ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอม 
พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๒๒,๐๐๐ 
บาท  มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย  
         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
         - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
         - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
         - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
         - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

     รายการที่ ๑๗ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องพิมพ ์
Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยขอ
โอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๑๕,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multtifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท 
        - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
        - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
        - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
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        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi 
        - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา 
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า   
1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 

     รายการที่ ๑๘ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๕,๗๐๐ บาท มาตั้งเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  จํานวน ๑ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท 
         - มีกําลังไฟฟูาขาออกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
         - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 

     รายการที่ ๑๙ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอ
โอน ๗,๖๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)     
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 

     รายการที่ ๒๐ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๒๔,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 

     รายการที่ ๒๑ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส โดยขอโอนจากค่าวัสดุกีฬา ขอโอน ๑,๔๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
เป็นค่าจดัซื้อชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สําหรับเครื่องคอม 

พิวเตอร์ 1 เครื่อง) จํานวน 2 ชุด 
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     รายการที่ ๒๒ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าตู้ไม้เก็บ
เอกสาร โดยขอโอนจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ขอโอน ๒๓,๑๐๐ บาท มาตั้ง
เป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 7,700 บาท  
        - ผลิตจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 156 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
        - กรอบตู้หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. แผ่นชั้นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 ซม. ปิดขอบ
ด้วย PVC  
        - เคลือบผิว Melamine กันน้ํา 
        - 2 ช่องโล่งใส่แฟูมขนาด F4 ได ้
        - 2 ลิ้นชักใส่เอกสาร ติดตั้งล้อ ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี พร้อมกุญแจล็อก     
2 ชุด  
     รายการที่ ๒๓ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง  โดยโอนจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ขอโอน 
๑๔,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ทรงสูง จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000 บาท  
        - ผลิตจากเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 
        - ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
        - ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับสูง - ต่ําได้  
        - ชนิดบานเลื่อนกระจกใน 2 ประตู หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีมือจับ 2 ชุด มี
กุญแจล็อกหน้าบาน 1 ชุด รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี มีลูกล้อบานเลื่อน 4 ชุด  

     รายการที่ ๒๔ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเก้าอี้พักคอย 
โดยขอโอนจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ขอโอน ๙,๙๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 9,900 บาท 
        - พนักพิงขึ้นโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม 
        - มีจํานวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง ไม่มีท้าวแขน 
        - วัสดุที่ใช้หุ้มฟองน้ําเป็นหนัง PU 

        - ขาเก้าอ้ีผลิตจากอลูมิเนียมเงา ไม่น้อยกว่า 6 ขา 

     รายการที่ ๒๕ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเก้าอ้ีรับรอง 
โดยขอโอนจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ขอโอน ๑๓,๖๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรอง จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,400 บาท  
        - พนักพิงขึ้นโครงเหล็ก 
        - ฟองน้ําหุ้มหนังเทียม 
        - ขาเก้าอ้ีผลิตด้วยเหล็กเคลือบสี 
        - รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 70 กก. 

     รายการที่ ๒๖ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่อง 
พิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
โดยขอโอนจากค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ขอโอน ๑๕,๐๐๐ บาท  มาตั้งเป็น
รายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multtifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท 
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        - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
        - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
        - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi 
        - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา 
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
     ทั้งหมด ๒๖ รายการ ที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๕   
     ขออนุญาตเพ่ิมเติม ขอโอนเงินงบประมาณของสํานักปลัด เมื่อสักครู่เรามีการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างโครงหลังคา หน้าสุเหร่าแสง
ประทีป หมู่ที่ ๙ จากงบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๒,500,000 บาท  เราลดขนาดลงเงินจะ
ลดลงจาก ๑๒.๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะมีเงินเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ขอโอนเงินที่เหลือจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาทนีน้ํามาใช้  
     รายการที่ ๒๗ ขอโอนเงินจากเดิมท่ีเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
หน้าสุเหร่าแสงประทีป จาก ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ใช้เงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินที่เหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต. (อาคาร ๑) ชั้นล่าง ซึ่งแต่เดิมมีห้องน้ําชาย-หญิง เพ่ือปรับปรุงใหม่ใช้เป็นห้อง
ปฏิบัติ งานของกองส่งเสริมการเกษตร เพ่ือที่ทางกองจะได้พ้ืนที่ใช้สอยที่กว้างขึ้นและ
สะดวกในการทํางานในการให้บริการประชาชน สมมุติ มีประชาชนมาขอฉีดวัคซีนสุนัข 
แมว จะได้สะดวกไม่ต้องขึ้นมาข้างบน สามารถจะติดต่องานจากข้างล่างได้เลย จะทุบ
ห้องน้ําชั้นล่าง ซึ่งปัจจุบันใช้ห้องน้ําเราจะใช้ที่อาคารใหมก่ับห้องน้ําชั้นล่าง 
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      เป็นการโอนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
รวมทั้งหมด ๒๗ รายการ  เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่า
คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ใช้มานานแล้ว คอมพิวเตอร์ปีหนึ่งก็ตกรุ่นแล้ว 
ช้าแล้ว คอมพิวเตอร์ของบางหน่วยงานเกินกว่า ๕ ปีแล้ว และความจําเป็นปัจจุบันนี้
ปฏิบัติงานเกือบทุกเรื่องต้องปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และต้องเชื่อมต่อใน
ระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วย จึงจําเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ือเป็น
การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน  กับในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างในบาง
รายการที่จําเป็นจะต้องมีการขอโอน หรือขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขึ้นมา ซ่ึง
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภา 
จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จํานวน ๒๗ รายการ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งหมด ๒๗ รายการ ตามที่ผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ 
(ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             
   รวมทั้งหมด ๒๗ รายการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   ๕.๑ เรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารให้ท่านแล้ว วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขออนุญาตนําเสนอในที่ประชุม
ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็น เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คือในระบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพัทยา ซึ่งอยู่ภายในระเบียบนี้ องค์กรท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีแผนพัฒนาของ
องค์กรท้องถิ่นเอง ซึ่งแผนพัฒนา ณ ปัจจุบันนี้มีอายุครั้งละ ๕ ปี โดยในแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ  
     ๑) วสิัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรท้องถิ่นนั้น วิสัยทัศน์ คือการมองไปข้างหน้า
การคิดไปข้างหน้า จินตนาการไปข้างหน้าว่าใน ๕ ปี ๑๐ ปีข้างหน้าต้องการให้ใน
พ้ืนที่ของท้องถิ่นนี้เป็นอย่างไร นอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วจะต้องมี   
     ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดเปูาหมายหรือทิศทางว่ามียุทธศาสตร์
การพัฒนาอะไรบ้างที่จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด เพ่ือที่จะ
ทําให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์การพัฒนา จากยุทธศาสตร์การพัฒนาก็จะต้องมีเปูาหมายหรือ
เปูาประสงค์การพัฒนา มีเปูาหมายจะทําอะไร จํานวนเท่าไร แล้วจะต้องมีตัวชี้วัดว่า
โครงการนั้น กิจกรรมนั้น จะประสบความสําเร็จจะต้องดําเนินการไปได้แค่ไหน เช่น 
บอกว่าประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข  ตัวชี้วัดจะต้องบอกว่าประชาชนมีรายได้ 
 



- 26 - 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึนแต่ละครัวเรือนเท่าไร เป็นต้น  หรือว่าเปูาหมายจะต้องให้มีถนนสะดวก ถนน
จะต้องมีความยาวกี่กิโลเมตร เป็นต้น    
     ซึ่งจากเดิมในแผนพัฒนาปี 2561-2565 ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า 
“ละหารน่าอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” และม ี   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ละหาร และท่ีประชุมสภา อบต.ละหาร ที่ผ่านมาได้พิจารณาเห็นว่าวิสัยทัศน์การ
พัฒนานี้ไม่ตอบรับไม่ตอบสนองต่อความเป็นจริง เห็นควรที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงวิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.ละหารใหม่ ซึ่งเราได้มีการประชุมประชาคม
ระดับตําบลขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งในกระบวนการของการจัดทํา
แผนจะต้องมาจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตําบลก่อน ซึ่งที่ประชุม
ประชาคม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาของ อบต.ละหาร ไว้ว่า “ละหารน่าอยู่ แก้ไขปัญหา มุ่งม่ันพัฒนา น าพา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีจิตส านึก” ซ่ึงตรงนี้จะไปสอดรับกับวิสัยทัศน์การพัฒนา
ของจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรีเดิมกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ยาว แต่หลังสุดนี้กําหนด
ไว้สั้นๆ แต่คลอบคลุม กําหนดว่า “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่” การเป็นเมืองน่า
อยู่นั้นหมายความว่า จะต้องมีการบริการสาธารณะ บริการขั้นพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่พร้อมที่จะให้คนมาอยู่ ถนนต้องสะดวก ต้องมีไฟฟูา ต้องมีน้ําประปา 
ต้องมีการบริการทางการแพทย์ มีโรงเรียนสถานศึกษา  อย่างเช่นพ้ืนที่ของละหาร
ตอนนี้เรามีโครง การบ้านจัดสรรอยู่เยอะ และกําลังจะขึ้นอีกท่ีมาขออนุญาตที่จะขึ้น
โครงการแถวแถบหมู่ ๒ หมู่ ๓  ตั้งแต่มีถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่มาทําให้เปิดพ้ืนที่ฝั่งหมู่ 
๒ หมู่ ๓ ขึ้นมาอีกเยอะ และถ้าเป็นไปได้ฝากท่านนายก ขอความกรุณาท่านประสาน 
กับท่านนายก อบจ. ปรับปรุงถนนคันคลองแอน ถ้าถนนคันคลองแอนสามารถลื่นไหล
ได้ดีกว่านี้ และมาสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นละหาร-ลําโพ (ถนนของ รพช.เดิม) 
สามารถที่จะซ่อมทางเชื่อมต่อกันได้จะเปิดพ้ืนที่ให้สะดวกให้คล่องยิ่งขึ้นอีกเยอะเลย 
เพราะถนนคันคลองแอนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เดิมที
ทางชลประทานเขาโอนให้ไป เป็นคลองส่งน้ําเดิมจากประตูน้ําคลองพระอุดม มาออก
ประตูน้ําบางบัวทอง และเป็นแนวคันก้ันน้ําด้วย  
     กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้บอกว่า ละหารน่าอยู่ แน่นอนว่าทุกที่ต้องมีปัญหา 
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตจะต้องดี และที่สําคัญคือพัฒนาอะไรดีก็แล้ว 
แต่ แต่ถ้าจิตสํานึกของคนไม่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาดีก็พังหมดและ
เสียหายหมด ยกตัวอย่าง ตอนนี้กังวลว่าไฟฟูาโซล่าเซลล์จะอยู่ได้สักกี่วัน สังเกตหรือ 
ไมว่่ากระจกโค้งทางแยกทางโค้ง ขอติดกระจก บางที่อยู่ได้ ๓ วันกระจกไม่เหลือแล้ว 
โดนยิงหรือตีแตกแล้ว บางที่เคยใช้วิธีการใช้สแตนเลสขัดเงาก็ยังถูกเอาลูกหินยิง ก็
เป็นห่วงอย่างเช่น ริมคลองลําโพฝั่งหมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๑ หมู่ ๔ มีบางคนพูดมาว่าจะติด
ทําไมดวงโคมไฟ ไม่ค่อยมีคนใช้ไม่ค่อยมีคนเดินแล้ว คือสิ่งที่เป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะว่าเราจะเจอแบบนี้  ทั้งนี้คือจิตสํานึก ถ้าหากเราไม่สามารถสร้างจิตสํานึกของ
คนให้รับผิดชอบในการจะดูแลสิ่งก่อสร้างต่างๆ เหล่านี้ก็ ไม่สามารถอยู่ได้ยั่งยืน และ
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการดูแล 
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     โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์นี้จะต้อง
ไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีด้วยที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐบาล       
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข  อย่างที่บอกว่าน้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสรมิสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะตามมาในเมื่อมี
ผู้คนอยู่เยอะ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากฝีมือของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีจิตสํานึกก็จะ
ทําให้การกระทําของมนุษย์ไปทําลายสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสรมิสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและ
มีมูลค่าเพ่ิม  อย่างของ อบต.ละหารพยายามส่งเสริม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจัดให้มีการ
อบรมการในเรื่องของการแปรรูปสินค้า 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย
และยั่งยืน  ตรงนี้จะสอดคล้องกับหลายๆ เรื่อง ความปลอดภัยของประชาชน และ
โครงการมีความยั่งยืนคือต้องมีความต่อเนื่อง 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิ 
ภาพ  ก็จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม  เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ 
บางอย่างเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีของท้องถิ่น ทีจ่ะต้องส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ ซ่ึง
ตรงนี้บางทีก็สวนทางเหมือนกัน เพราะองค์กรท้องถิ่นทําไปหลายเรื่อง สตง. ปปช.  
จะบอกว่าทําเกินหน้าที ่ไม่ใช่หน้าที่ บอกว่าไม่มีระเบียบให้เบิกเงิน หลายแห่งจัดงาน
เข้าสุนัตก็โดน จัดงานละศีลอดก็โดนอีกว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาของ
คนเพียงบางคนบางกลุ่มเท่านั้น ไม่ใช่ประเพณีท้องถิ่น ไม่ใช่วัฒนธรรม ไม่ใช่จารีต
ประเพณีของท้องถิ่น แต่มันคือความเชื่อของศาสนาคุณเลือกปฏิบัติ เราจะมีปัญหา
อย่างนี้ คือการสวนทางกันระหว่างความคิดและหน้าที่ของท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ เราจะมีหน่วยงานตรวจสอบ  สตง. ปปช. ก็จะมาชี้ว่าท้องถิ่นทําไม่ได้  
สุดท้ายโดนกันมาแบบนี้ทั้งที่กฎหมายระเบียบบอกว่าให้ท้องถิ่นทํา ประชาชนต้องการ
ให้ท้องถิ่นทํา เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการเข้าสุนัต หรือการละศีลอด กลายเป็นว่า
เราเลือกปฏิบัติ นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับท้องถิ่นมาโดยตลอด 
     นําเรียนเสนอที่ประชุมในเรื่องของวิสัยทัศน์การพัฒนาตามมติที่ประชุมของ
ประชาคมตําบล และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละหาร ซึ่งมี
การประชุมกันเมื่อวันวานนี้ ได้นําเสนอให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์การพัฒนาของ 
อบต.ละหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เพ่ือที่ท่านนายกฯ ได้
ประกาศให้เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการดําเนินการ ใน
การที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนา โดยเฉพาะในแผนพัฒนา
ฉบับปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในโอกาสต่อไป ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคมหรืออย่าง
ช้าเดือนมิถุนายนนี้ จะต้องมีการประชุมประชาคมเพ่ือปรับแผนปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ อีก
ครั้งหนึ่งสําหรับที่จะไปรองรับการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่านนายกฯ 
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จะต้องเสนอข้อบัญญัติงบประมาณให้ที่ประชุมสภาพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม  ฉะนั้น เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิ่งแรกคือต้องปรับแผนก่อน ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ และข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งจะนําโครงการจากแผนไปตั้ง ข้อบัญญัติงบ 
ประมาณปี ๒๕๖๖  จะต้องมีการประชุมประชาคมกันอีกรอบหนึ่ง จึงนําเสนอที่
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาในส่วนของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
ไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.ละหาร  
“ละหารน่าอยู่ แก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา นําพาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีจิตสํานึก” 
ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
   “ละหารน่าอยู่ แก้ไขปัญหา มุ่งม่ันพัฒนา น าพาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีจิตส านึก” 
    

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

ทุกเรื่องที่สภาอนุมัติต้องขอขอบคุณสมาชิก  มีเรื่องของกําหนดการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๕  เป็นประเพณีเราสามารถเบิกเงินได้ จํานวนผู้สูงอายุจะ  
เข้าร่วมได้กี่คนนั้น  มอบให้ผู้อํานวยการกองฯ ชี้แจงรายละเอียด     

 

นายธนกฤต ขินหนองจอก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ 

ที่ได้เขียนโครงการมาตามที่ท่านนายกฯ ได้มีนโยบายมา ทางกองการศึกษาฯ ได้จัดทํา
โครงการประเพณีสงกรานต์ ได้ตั้งเปูาหมายไว้สําหรับผู้สูงอายุและประชาชนที่จะเข้า
ร่วม จํานวน ๑๐๐ คน ท่านผูบ้ริหาร สมาชิก จํานวน ๓๐ คน ในโครงการเขียนไว้  
๑๓๐ คน ในส่วนของสัดส่วนที่ท่านนายกฯ ได้เรียนให้ทราบคือเป็นร่างที่ทางกองการ 
ศึกษาฯ ได้ทําเป็นต้นแบบว่าเราใช้สัดส่วนของจํานวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับทาง
กองสวัสดิการสังคม ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ ๒,๖๖๗ คน โดยนําสัดส่วนนี้เป็นฐานการคิดว่า
ถ้าเราจัดสัดส่วนแล้วแต่ละหมู่จะได้สัดส่วนผู้สูงอายุที่จะสามารถเข้าร่วมได้กี่คน  
     หมู่ที่ ๑ ผู้สูงอายุ ๑๙๕ คน จะเข้าร่วม ๑๐ คน  
     หมู่ที่ ๒ ผู้สูงอายุ ๔๐๖ คน จะเข้าร่วม ๑๒ คน 
     หมู่ที่ ๓ ผู้สูงอายุ ๑๘๕ คน จะเข้าร่วม ๑๐ คน 
     หมู่ที่ ๔ ผู้สูงอายุ ๒๖๙ คน จะเข้าร่วม ๑๐ คน 
     หมู่ที่ ๕ ผู้สูงอายุ ๓๗๙ คน จะเข้าร่วม ๑๒ คน 
     หมู่ที่ ๖ ผู้สูงอายุ ๑๑๒ คน จะเข้าร่วม ๑๐ คน 
     หมู่ที่ ๗ ผู้สูงอายุ ๓๗๑ คน จะเข้าร่วม ๑๒ คน 
     หมู่ที่ ๘ ผู้สูงอายุ ๒๕๙ คน จะเข้าร่วม ๑๐ คน 
     หมู่ที่ ๙ ผู้สูงอายุ ๕๔๑ คน จะเข้าร่วม ๑๔ คน 
     เป็นสัดส่วนจากจํานวนผู้สูงอายุน้อยกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วม ๑๐ คน จํานวน
ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๓๐๐-๕๐๐ คน เข้าร่วม ๑๒ คน จํานวนผู้สงูอายุมากกว่า ๕๐๐ คน 
ขึ้นไป เข้าร่วม ๑๔ คน  ซ่ึงหมูไ่หนอาจจะมาไม่พอไม่สะดวกสามารถแจ้งได้ คิดเป็น
ต้นร่างให้ ยกตัวอย่าง หมู่ ๑ จะมาจริง ๕ คน จะเอายอดให้หมู่อ่ืนหรือถ้ามียอดเหลือ
จะให้ชมรมผู้สูงอายุซ่ึงมีเครือข่ายของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ในส่วนของยอดเรียนให้ที่
ประชุมว่าจะมาได้ตามสัดส่วนนี้หรือไม่ หรือว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร    
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

ที่ได้ดําริเรื่องการจัดประเพณีสงกรานต์นั้น โดยบริหารและผู้อํานวยการกองสวัสดิการ 
เปูาประสงค์เพ่ือมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทําประโยชน์
ให้กับทางราชการ ซ่ึงผู้มอบที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ทางเราอยาก 
จะประกาศเกียรติคุณให้กับเขา และท่ีได้ไปคุยมาไม่มีที่ไหนไปเข้าหาเขาเลย จึงมีดําริ
ให้ทําตรงนี้ โดยมอบให้รองนายกอ๊อดเป็นแม่งาน  จริงอยู่ประกาศเกียรติคุณนั้นต้อง
ประกาศให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ เราจึงจัดทําไมไ่ด้มีเจตนาอื่นใด อันนี้เป็นประเพณี
งบประมาณสามารถทําได้  ฝากท่านเลขาด้วยตรงไหนที่ทําได้เราต้องทํา   
     สว่นอีกเรื่องในส่วนของข้าราชการเรา ผ่านมา ๒ เดือนกว่า ทีส่ําคัญกับหัวหน้า
ส่วนทางราชการ อยากบอกพวกเราว่าพยายามประสานกันในการทํางาน วันนี้เรา
ทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนต้องคุยกันรู้เรื่อง เรากินเงินเดือนของภาษีอากร
ของประชาชน ผมจะเป็นตัวอย่างซึ่งผมเองรถยนต์ของทางราชการผมจะไม่ใช้ โดย
ส่วนตัวจะไปปฏิบัติงานราชการผมก็ไม่ใช้ เป็นเจตนาอย่างนี้มานานแล้ว ๒๙ ปีที่ผ่าน
มาผมก็ไม่ใช้ในส่วนของราชการ ณ วันนี้มาอยู่ตรงนี้ผมก็จะไม่ใช้และก็จะไม่เบิกค่า
น้ํามันของราชการโดยเด็ดขาด  พวกเราในส่วนข้าราชการเองผมอยากให้เป็นตัวอย่าง
ในการทํางานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ อยากจะให้คุยกัน อยากจะให้ปรึกษาหารือ
กันในส่วนหัวหน้างาน ไม่ใช่คนนั้นบอกอย่างนี้ คนนี้บอกอย่างนั้น แล้วจะเป็นปัญหา
กับประชาชน ซ่ึงเราต้องทําหน้าที่ทุกคน สมาชิกก็มาทําหน้าทีแ่ทนคนในหมู่ของ
ตนเอง อย่างเช่น หมู่ ๙ มี ๔,๐๐๐ กว่า แต่ละหมู่เยอะๆ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจะได้
ตอบประชาชนได้ อยากจะให้คุยกันมีการช่วยเหลือกันในทุกเรื่องในทุกด้าน ใครที่
บอกทําอะไรไม่ได้คุยกันครับ มีตั้ง ๗ กอง มีลูกพ่ีใหญ่อยู่คุยเลย ถาม เพราะฉะนั้นใน
ทุกเรื่องมันจะทําได้ ในฝุายบริหารเราก็อยากจะฝากข้าราชการเราตรงนี้ กฎหมายก็
บอกแล้วว่าองค์กรที่จัดมาเพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้นๆ  ฉะนั้น ประโยชน์สาธารณะ
ทั้งหมดเราจะทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้อยู่ที่พวกเราไม่กี่คนจะช่วยเหลือสังคมใน
เขตตําบลนั้นได้  อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องพัฒนาไปสู่เทศบาลแน่นอน เราไม่รีบขึ้น
รัฐบาลต้องให้เราขึ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาไป  วันนี้ในส่วนคนที่สอบได้
ถ้าเป็นไปได้มีอํานาจไม่อยากให้ย้ายไปไหนอยากจะให้อยู่ ในส่วนคนที่มาอาจจะต้อง
มานับหนึ่งใหม่อาจจะทํางานยากข้ึน และฝากกองช่างเรื่องโครงการอยากจะให้ทําให้
ทันในทุกเรื่องในปีนี้ที่เราจะทํา ฝากหัวหน้าท่านปลัดด้วย อันไหนที่เราจะเร่งให้มันเร็ว
ก็อยากไดเ้ร็ว ผมไม่ได้มีเจตนาอ่ืน อะไรที่ทําให้เร็วผมก็จะทําให้เร็ว เป็นอย่างนี้มา
ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านปี ๒๕๓๕ แล้ว  และอีกเรื่องหนึ่งในส่วนการทํางานของกองแต่
ละกอง อยากให้หัวหน้ากองได้จัดการลูกน้องให้เป็นหัวหน้ากับลูกน้องให้ได้ สํานัก
ปลัดก็เช่นกัน  สํานักปลัดเป็นแม่งานใหญ่อยากให้เป็นตัวอย่าง ฝากหัวหน้าสํานักด้วย
เพราะว่าหัวหน้ากองสําคัญ  อะไรก็แล้วแต่ประกาศเกียรติคุณให้ทุกด้านได้เราอยาก 
จะทํา  ในส่วนการช่วยเหลือทีมงานพวกเรา เราอยู่ครอบครัวเดียวกัน ผม ท่านปลัด 
ท่านประธาน ผมว่าในทีมงานผมสามารถท่ีจะดูแลพวกเราได้ไม่มากก็น้อยและผมเชื่อ
ว่าศักยภาพสูงแนน่อน ฝากพวกเราด้วยใครที่ทํางานผมดูทุกคน ตาสับปะรดก็ว่าได้  
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นายธนกฤต ขินหนองจอก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ 

เรื่องโครงการเรื่องของรายละเอียด จะมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือจะได้มีมาประชุม
เตรียมงานและซักซ้อมการทํางานอึกครั้ง เนื่องจากวันนี้ท่านสมาชิกได้มาร่วมกันทุก
ท่าน ประเด็นแรกเรื่องการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับทาง 
อบต.  ซ่ึงการจัดงานสงกรานต์เราใช้ระเบียบการจัดงานของ อบต.  แตก่ารมอบโลห์
และประกาศเกียรติคุณจะใช้ระเบียบการใช้จ่ายการทํางานราชการของ อบต.  เรียน
ทางท่านปลัด และทางส่วนราชการอ่ืนด้วยว่าจะมีท่านอ่ืนอีกหรือไม่  นอกจากที่เรา
จะมอบให้ทางเจ้าของที่ดินทีจ่ะมอบให้ในครั้งนี้ทีเดียวเลย จะได้ให้ทางสํานักปลัดใน
การจัดทําโล่ห์และประกาศเกียรติคุณให้กับรายอ่ืนด้วยนอกจากเจ้าของที่ดิน    
     เรื่องที่ ๒ เนื่องจากว่าดําริของท่านนายกฯ และทางผู้บริหาร บอกว่าผู้สูงอายุที่มา
ร่วมงานนั้นอาจจะมีของมุทิตาจิตหรือมีของมอบให้ จึงจะจัดเป็นการแสดง เบื้องต้น
ทําเป็นแบบร่างตัวอย่างว่าจะเป็นการแสดงหมู่ละชุดเพ่ือจะให้เป็นค่าให้การแสดง    
อาจจะเป็นของหรือเป็นเงินเราตั้งไว้ ฉะนั้น ถ้าเราได้ยอดมาส่งยอดมาทางกองการ 
ศึกษา จะไปคํานวณมากี่คน จะคํานวณว่ามอบให้เป็นอะไร ถ้าได้ชุดการแสดง ๙ ชุด 
ให้ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท มา ๑๐ คน ก็ไปเฉลี่ยกันจะเป็นของหรืออะไรที่มอบให้  การ
แสดงไม่ยากชุดการแสดงใช้ชื่อเพลง สามารถท่ีจะตั้งรายการเบิกให้ได ้ถ้าบอกไปซื้อ
ของไม่สามารถที่จะเบิกได้ เป็นไปได้หรือไม่ทางสมาชิกแต่ละท่านส่งรายชื่อมา อยาก 
จะได้อาทิตย์หน้าว่าได้กี่คน จะไดป้รับเปลี่ยนเพ่ิมอะไร ทางกองการศึกษาจะได้ปรับ
ยอด เพราะถ้าไม่พอตามเปูาเราจะส่งให้กับทางชมรมผู้สูงอายุ จะได้มาวางแผนกัน  
ในของยอดหรือเปูาหมายในกําหนดการจะเห็นว่ามีชุดการแสดงทั้ง ๙ ชุด ท่านเห็น
ด้วยหรือไม่ หรือหมู่ไหนจะไม่สะดวก เพราะเวลาชุดการแสดงจะได้มีการถ่ายรูป 
เพ่ือที่จะได้ประกอบของการเบิกค่าการแสดง เบื้องต้นตั้งไว้ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท เป็น
ค่าสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุ  ส่วนการเดินทางนั้นเราจะจัดรถรับส่งให้จะดูจากยอดและ
เส้นทาง เป็นประเด็นหลักๆ ที่จะหารือในเรื่องนี้  

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

ประเพณีสงกรานต์นั้นเจาะจงเฉพาะไทยพุทธ  แตส่่วนของมุสลิมเรานั้นเรามีตรงไหน
หรือไม่ทีจ่ะพอจัดได้ แต่ก่อนเราจัดวันผู้สูงอายุ ๑ วัน และวันสงกรานต์ ๑ วัน เพราะ 
ว่าตอนนี้ที่ดูจากกําหนดการเป็นแต่ของไทยพุทธอย่างเดียว และยอด ๒,๖๖๗ คน 
เฉพาะยอดของไทยพุทธหรือยอดของพุทธอย่างเดียว 

 

นายธนกฤต ขินหนองจอก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ 

เป็นยอดทีจ่่ายจากเบี้ยยังชีพที่เฉลี่ยมาให้ยอดสุดท้ายคือผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมได้ 
๑๐ คน ๑๒ คน  ถ้ายอดไม่ถึงไม่เป็นอะไรแจ้งมาจะได้นํายอดไปให้หมู่ทีส่ามารถมาได้
รวมทั้งคนที่มาร่วมด้วยได้  ส่วนประเด็นเรื่องการจัดวันผู้สูงอายุได้หารือกันว่าเนื่อง 
จากเป็นช่วงของเดือนรอมฎอนจึงไม่ได้จัดเพราะว่าทางมุสลิมจะไม่สะดวกมา ส่วน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหมดภาพรวมเราจะทําเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ จะเป็น
หลังจากเดือนพฤษภาคม ผู้สูงอายุจะมาร่วมกิจกรรมได้เดือนละ ๓ ครั้ง  

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 

ขอชี้แจงประเด็นที่ทา่นสมาชิกหมูท่ี ่๔  การจัดงานจะต้องจัดให้ตรงกับวันที่กําหนด 
ซึ่งของไทยประกาศกําหนดว่าประเพณีสงกรานต์คือวันที่ ๑๒ ๑๓ ๑๔ เมษายน ใน
ขณะเดียวกัน วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ก็ วันที่ ๑๓ ๑๔ เมษายน  ดังนั้น การจัดจะ 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 

ต้องจัดให้ตรงวัน เหมือนอย่างวันเด็กท่ีผ่านมาเราถูก สตง.เล่นงานว่าวันเด็กวันเสาร์
สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม จะจัดก่อนหน้าก็ไม่ได้จัดหลังก็ไม่ได้ต้องจัดตรงวัน 
เช่นเดียวกันวันสงกรานต์มันคร่อมกันอยู่ วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว     
๑๒ ๑๓ ๑๔ เมษายน ถ้าจะจัดต้องจัดให้ตรงวัน ปัญหาคือวันผู้สูงอายุจัดได้อาจจะจัด
วันที่ ๑๓ เมษายน พอวันที่ ๑๔ เมษายนจัดวันสงกรานต์ อยู่ที่ว่าเราจะสะดวกหรือไม่ 
มีผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือไม่ เพราะว่าตามปฏิทินคาดว่าวันที่ ๓ เมษายนเข้าสู่วันที่ 
๑ เดือนรอมฎอนแล้วเราจะสะดวกหรือไม่  ในส่วนของวันสงกรานต์คิดว่าผู้มาร่วมไม่
น่ามีปัญหา อย่างหมู่ ๑ เพราะตอนนี้หมู่ ๑ มีหมู่บ้านจัดสรรแล้วผู้ที่อยู่หมู่บ้านจัดสรร 
ที่เป็นชาวไทยพุทธน่าจะมีอยู่เยอะกว่า คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะหาคนมา  
ถ้าสมมุติเราจัด ๑๔ เมษายนวันสงกรานต์ คิดว่าในส่วนของพี่น้องมุสลิมเราคงไม่
สะดวกแล้ว คือประเด็นหนึ่งที่ต้องดูในช่วงของวันเวลา เราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอ่ืน
ในส่วนของผู้สูงอายุ อย่างเช่น ตอนนี้เรากําหนดไว้ว่าจะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วง
เดือนพฤษภาคมหลังจากเดือนรอมฎอนแล้ว จะเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเรา
ตั้งเปูาไว้ตอนนี้ ๕๐ คนก่อนเริ่มแรก หากสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ก็
ขยายกันออกไป เพราะของเรามีข้อจํากัดว่าสถานที่ตัง้ของเรา การทีจ่ะเดินทางมาไม่
สะดวก อย่างคนอยู่หมู่ ๒ จะมาอย่างไรมาไม่สะดวก ไม่รถสาธารณะที่จะเดินทางมา 
ไม่สะดวกท่ีจะมา คือปัญหาหนึ่งของเรา ถ้าอยู่ในเขตเมืองอย่างของเทศบาลนครนนท์ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เขามีบริการสาธารณะมีรถประจําทาง เขาไม่มีปัญหาแต่ของ
เรามีปัญหาในการเดินทางไปกลับ  ถ้าเราจัดกิจกรรม สมมุติ เราจัดสงกรานต์เราจัด
รถของ อบต. ไปรับได้  แตถ่้าเราจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดคงจะมีปัญหาในเรื่อง
ของการเดินทางด้วย ตอบประเด็นปัญหาในส่วนของผู้สูงอายุเราคงไม่สะดวกในการ
จัดในปีนี้ แต่ว่าเราจะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุหลังจากสิ้นเดือนรอมฎอนแล้ว จะเป็น
กิจกรรมหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็มาร่วมกิจกรรมได้  เมื่อสักครู่ในส่วนของ
สัดส่วนผู้สูงอายุที่จะมาวันสงกรานต์อาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เราก็มาดูเฉลี่ย
เพราะผู้สูงอายุของเรามีเยอะ จริงๆ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อบต. มีอีกเยอะ 
เพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติผู้สูงอายุ เช่น เป็นข้าราชการบํานาญ  เรียนให้ท่านทราบ 
ประเด็นคือ วันนี้ฝากท่านสมาชิกว่าท่านจะสามารถจัดหาผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมได้ 
กี่คน แล้วกิจกรรมของท่านจะใช้ชื่อชุดกิจกรรมว่าอะไร จะมีค่าใช้จ่ายที่เราจะเบิกให้
ได้ตอนนี้อาศัยอิงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นค่า
เครื่องแต่งกายชุดการแสดง ตอนนี้ตั้งไว้เฉลี่ยชุดละ ๓,๐๐๐ บาท หมู่ละ ๑ ชุด ท่าน
จะหามาได้กี่คนและจะเป็นชุดการแสดงอะไรและจะใช้ชุดแบบไหน ในวงเงินที่เราให้
ไป ต้องฝากท่านสมาชิกในการหาที่จะขอความร่วมมือตรงนี้ก่อน ถ้าเป็นไปได้ขอภาย 
ในสัปดาห์นี้เพราะว่าเราจะต้องไปเตรียมงาน 

  

นายอนุวัตร  ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

สอบถามโรงเรียนผู้สูงอายุสอนอะไรบ้าง เผื่อชาวบ้านถามมา 
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นายธนกฤต ขินหนองจอก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ 

จะเน้นกิจกรรมในเรื่องของสันทนาการ เรื่องของสุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับการปูองกันภัย    
โซเชียล เรื่องของการโภชนาการ จะหมุนเวียนทั้งจาก รพสต. และหมอเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านอื่นๆ  ด้านทันตแพทย์ เป็นต้น  และมีพาไปศึกษาดูงาน มีทํากิจกรรม
ออกกําลังกาย จะเน้นในเรื่องของการสันทนาการและการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ  และ
จะหารือท่านปลัดเรื่องที่ยังค้างอยู่เรื่องของการมอบประกาศเกียรติคุณกับผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือทําประโยชน์ให้กับทาง อบต. ตรงนี้จะมีส่วนอ่ืนหรือไม่ที่จะได้มอบใน
คราวเดียวกันนี้ ถ้ามีรายอ่ืนหารือว่าหรือจะให้ทางสํานักปลัดลองไปดูว่าถ้าจะมีราย
อ่ืนมา จะทําตรงนี้หรือรับทําตรงนี้หรือไม่   

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

ขอปรึกษาเรื่องช่างที่รับเหมาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในด้านต่างๆ ที่ทําอยู่ตอนนี้   
ชะงักทุกงานเลย เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

กรณีนี้งานท่ีผู้รับเหมายังไม่เข้าดําเนินการ เราจะโทรศัพท์แจ้งและแจ้งเป็นหนังสือ
เพ่ือให้ผู้รับจ้างเร่งรัดมาดําเนินการ เราต้องทําตามเอกสารเพ่ือให้มีหลักฐานยืนยันกับ
ผู้รับจ้าง 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

เราทําอย่างอ่ืนไม่ได้เลยหรือเพ่ือให้เร็วกว่านี้ ก็งานชะงักจะอ้างว่าย้ายคนงานไม่ได้      
ติดโควิด เราก็ต้องทําอย่างนี้  ๖ เดือนแล้วยังมีไม่งบก่อสร้าง 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ต้องยึดตามระเบียบนั้น เพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดในระเบียบเขาเอ้ืออํานวยตรงนี้
อยู่ เขาร้องขอมาเราตรวจสอบดูว่าได้หรือไม ่ต้องดําเนินการตามข้อกฎหมาย 

  

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

จะเอารายชื่อชาวบ้านหรือไม่ เดินขบวนให้ผู้รับเหมาออกไปหรือให้เปลี่ยนเจ้า 
ไม่เช่นนั้นก็ช้าอยู่อย่างนี้จะปีหนึ่งแล้วแค่ไหล่ทางยังไม่เสร็จ 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต. 

ทางกองช่างไปติดตามเร่งรัดกับทางผู้รับเหมา เพราะว่ามีหลายโครงการที่เขาสามารถ
ทําได้เสร็จ มีอยู่ ๒,๓ โครงการ ที่ผมเห็นมีหนังสือเข้ามาของหมู่ ๔ ที่ทําเขื่อน กับ
สะพานข้ามคลองตรงมัสยิดอุ้ลยา คือเขาขายงานต่อให้กับอีกเจ้าหนึ่งแล้ว เท่าที่รู้มา
คือเจ้าที่มาฟันราคาไปตัวเองก็ไม่มีทุนแต่ฟันราคาต่ํากว่าราคากลางเกือบ ๒๐%  และ
ตอนนี้มีอีกเรื่องคือมีมติคณะรัฐมนตรีคุ้มครอง อย่าลืมว่าผู้รับเหมาสมาคมเขาใหญ่  
เขาสามารถควบคุมรัฐบาลได้ เป็นมติรัฐมนตรีให้มีความคุ้มครองว่าในกรณีโควิดตั้งแต่
ปี ๒๕๖๓ มาให้ขยายเวลาไปได้โดยไม่มีค่าปรับ และ ณ วันนี้รัฐบาลไม่ได้ประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศขยายเวลาทีละ ๒ เดือนตลอด ตัวเราเองเราแค่
โครงการเล็กๆ ขนาดระดับรัฐบาลเขายังต้านทานไม่ได้เลย ต้องทําตามตัวนี้ มิเช่นนั้น
เขาก็ฟูองเราว่าเราขัดมติคณะรัฐมนตรี เป็นปัญหาของท้องถิ่นที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
เพราะมติรัฐมนตรีคุ้มครองเขาอยู่  ลองถามเขาดูว่าเขาสามารถให้คนอ่ืนมาทําแทน
เขาได้หรือไม่ มาทําต่อจากเขาอย่างไร อย่างของหมู่ ๔ มี ๒ โครงการ) มีหนังสือแจ้ง
ว่าโอนสิทธิการเรียกร้องเงินไปให้อีกบริษัทหนึ่ง คือขายงานต่อไปแล้ว ฝากกองช่างไป
ติดตามด้วยว่าเจ้าใหม่จะเข้าทํางานเมื่อไหร่ให้รีบติดต่อ ไม่ทราบว่าทางกองคลังได้
แจ้งประสานไปทางกองช่างแล้วหรือยัง 
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นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

ขอหารือทางกองช่างและกองคลัง ถ้าเราจะสํารวจและจ้างออกแบบโครงการที่กําลัง 
จะทําให้เร็วกว่านี้ได้หรือไม่ เพราะว่าบางทีแบบ ๑ โครงการ ใช้เวลาในการเขียน กว่าจุ
สํารวจกว่าจะเขียน ถ้าเราจ้างออกแบบ จ้างสํารวจ ให้เราตั้งไว้ก่อนเลยว่าเราจะทํา
อะไร เราทํา TOR รายละเอียดรอไว้ก่อนเลย แล้วเราจ้างออกแบบสํารวจเลยได้หรือไม่ 
ขอสอบถาม ขอให้กองคลังช่วยตอบจะได้รู้แนวทางการทํางาน 

 

น.ส.รัชน ี บุญมาหา  
หน.ฝุายทะเบียนทรัพยส์ิน
และพัสด ุ

การออกแบบจ้างได้เพราะมีระเบียบ แต่ว่าการจ้างออกแบบจะต้องออกเป็นภาพรวม
ใหญ่ว่าจะกําหนดว่า กี่เปอร์เซ็นต์ เอาทั้งหมดเลยเพราะว่าครั้งต่อครั้งไม่ได้ เวลา
ออกแบบเสร็จในภาพรวมแล้วจะต้องดําเนินการในกระบวนการของ E-bidding   

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

สามารถทําครั้งละ ๑๐ โครงการได้หรือไม่ ให้ช่างสํารวจทั้งหมดก่อน ทําทีเดียว ๑๐ 
โครงการ ทุกหมู่ 

  

น.ส.รัชน ี บุญมาหา  
หน.ฝุายทะเบียนทรัพยส์ิน
และพัสด ุ

ขอไปศึกษาระเบียบก่อนเพราะกรณนีี้ อบต. เรายังไม่เคยทํา จะต้องมีมาในภาพรวม  
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ค่าแรงไม่เกินเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นกระบวนการของ      
E-bidding ต้องใช้เวลานาน 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ให้ช่วยกันไปศึกษาดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

ให้ผอ.ช่างช่วยตอบ เราจะดําเนินการแบบไหน ขั้นตอนการดําเนินการของกองจะขอ
อนุมัติจ้างออกแบบ 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

สําหรับการจ้างออกแบบสามารถทําได้ เพราะว่าทางกองช่างได้ตั้งงบประมาณในเรื่อง
ของการจ้างออกแบบไว้แล้ว โครงการเราไม่จําเป็นต้องส่งทีละ ๑๐ โครงการ เพราะส่ง 
๑๐ โครงการไปทําไม่ทัน เพราะระยะเวลาของคณะกรรมการกําหนดราคากลางอยู่ที่ 
๓๐ วัน เรื่องจะต้องตีกลับมาทางกองช่างอีก กองช่างก็ต้องทําราคาใหม่ไปให้อีก ฉะนั้น 
ทางท่ีดีเราจ้าง เราทยอยส่งไปทีละ ๒,๓ โครงการ น่าจะดีกว่า 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

ที่เคยถามไป ผอ.กองช่างจะบอกว่าติดที่คลังบ้าง คลังไม่ทําบ้าง กองคลังบอกว่าช่างยัง
ไม่ส่งบ้าง โยนกันไปโยนกันมางานก็ช้า 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต. 

ในหลักการจ้างเหมาออกแบบทําได้ แต่วิธีการกระบวนการว่าจะทําอย่างไร  ทางกอง
ช่างกับฝุายพัสดุไปดําเนินการ  ตอนนี้เรามีโครงการก่อสร้างทีอ่ยู่ในข้อบัญญัติของปี 
๒๕๖๕ ประมาณ ๕ โครงการ และของปี ๒๕๖๔ อีก ไปศึกษาดูว่าจะมีโครงการไหน
บ้างที่ทําเองไม่ทันและกี่โครงการ กระบวนการทําอย่างไร ขออนุญาตที่ประชุมที่เมื่อ
สักครู่ทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอหารือมายังค้างอยู่ในเรื่องของมอบโล่ว่าจะมี    
กลุ่มบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ นอกจากคุณยายคืออาจารย์สมจิตต์ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

ต้องเรียนถามทางสมาชิกทั้ง ๓ ท่านที่เป็นสมาชิกเดิม จะมอบโล่ให้ใครอีกหรือไม่ ผม
มาใหม่ไม่รู้ว่าที่มาเดิมมาอย่างไร แต่รู้ว่าผู้มอบเท่านั้นเพราะทีมใหม่ได้นํากระเช้าไปให้
เขาก็ดีใจ ผมจึงทําดําริตรงนี้ขึ้นมา จะมีเพ่ิมเติมจากนั้นต้องถามทางสมาชิกเดิมว่ามี
ใครหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็มีแค่ ๒ คน ให้ผู้ทําประโยชน์ให้กับทางราชการอย่างเดียว 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต. 

ทางกองไปกําหนดกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจนว่าผู้ทําคุณประโยชน์กรณีใด ทําประโยชน์
ด้านสาธารณะหรือทางด้านศาสนา เพื่อที่จะได้ชัดจะได้หาตัวคนได้ เพราะนั้นแล้วจะ
กว้างไป สมมุติว่า ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านศาสนา ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้าน
สาธารณะ เช่น ยกท่ีให้เป็นทางสาธารณะ หรือว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่    
ต้องกําหนดให้แคบลงให้ชัดหน่อย 

 

นายธนกฤต ขินหนองจอก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ 

อาศัยอิงระเบียบของการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าทําประโยชน์ให้ 
กับทางราชการ สนับสนุนทางราชการอย่างไร อบต.อย่างไร อย่างของปูาจะชัดเจนว่า
มอบที่ดินให้สร้าง  แตร่ายอื่นมีหรือไม่ที่สนับสนุนมาช่วยให้การทํางานราชการที่ของ 
อบต. หรือว่าบริการสาธารณะโดยส่วนรวมเกิดประโยชนกับทางราชการและประโยชน์
ต่อท้องถิ่นประมาณนี้ครับ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภามีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

     (ลงชื่อ)  นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อ 
 
     (ลงชื่อ) นายสมชาย สะและหน่าย กรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมชาย สะและหน่าย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ) นายปิยะวัฒน์  คนตรง กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายปิยะวัฒน์  คนตรง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ)  นายสุริยา  สุขพลอย กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายสุริยา  สุขพลอย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
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 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัยวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
      

     (ลงชื่อ) นายสมเกียรติ เจริญสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมเกียรติ เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
 


