
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 
วันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
รายชื่อผู้มาประชุม 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รอง นายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายสมาน  บัวองค์ รอง นายก อบต. สมาน  บัวองค์ 
4 นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม หัวหน้าสำนักงานปลัด ศุวภัทร  หมื่นชม 
5 นางฐานนันท์  รินศิร ิ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์ รินศิริ 
6 นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ ์ รัฐอินทร์ 
7 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
8 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อมรรัตน์  ม่วงทิม 

 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
๒ นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
๓ นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑ อิต  ทาสีดา 
๔ นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑ สมาน  อยู่ทิม 
๕ นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒ สาร  มั่นนาค 
6 นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
7 นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
8 นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๔ หวั่น  ศรีนวล 
9 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๔ พิชัย  ยาจำปา 

๑0 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
๑1 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
๑2 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
๑3 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
๑4 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
๑5 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
๑6 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
๑7 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๙ ทองลอบ  พิมพา 



 

 

 
เร่ิมประชุม     เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ที ่มา
ประธานสภา    ประชุมมีผู้มาประชุม จำนวน 17 คน ครบองค์ประชุม จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม   
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุมตาม  
     ระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑          เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว        1.1 สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน    
ประธานสภา    -ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์ ต่าง ๆ  
     1.2 แนะนำสูตรน้ำสมุนไพรของแพทย์แผนโบราณ 
                    -สูตรน้ำขิง 

-สูตรรวมสมุนไพร  
-สูตรยาฆ่าเช้ือในปากและลำคอ 

๑.3 ถุงยังชีพ  
       สำนักงานพัฒนาสังคมได้สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสติปัญญา 
จำนวน 30 ถุง ให้กับหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 รวม 30 ราย ซึ่งจะ
ดำเนินการมอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วน
ตำบลชาติตระการ หมู่ใดท่ียังไม่มีรายช่ืออาจจะเป็นการมอบในครั้งท่ี 2 ต่อไป 

 
ที่ประชุม                     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม   
 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที ่แล้วว่า

ถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง
รายงานการประชุม 

 
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  ๑6  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่  ๕   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
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5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
      พ.ศ. 2564 

  5.1.1  วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว        ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อสภาฯ     
ประธานสภา   
 
นายพิชัย  ยาจำปา         ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ  
ประธานกรรมการแปรญัตติ      สมัยที่ 3 ญัตติครั้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564         

ได้เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้
กำหนดระยะเวลา   ในการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้ยื่นเสนอได้ ต้ังแต่วันที่ 11 - 13 
สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชาติตระการ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที ่สภาองค์การบร ิหารส่วนตำบล      
ชาติตระการกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาผู้ใดประสงค์ยื่นคำแปร
ญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คงร ่างเดิมต่อสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบล            
ชาติตระการ 

 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว        คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติ ต่อ สภาองค์การ 
ประธานสภา   บริหารส่วนตำบลชาติตระการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่     
                                 ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ ให้คงร่างเดิมในวาระท่ี 2  
 
มติที่ประชุม             เห็นชอบให้คงร่างเดิม คะแนนเสียง 16 เสียง 
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   5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2565 

  5.1.2  วาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเปน็ข้อบัญญัติ 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภา   ในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
มติที่ประชุม            เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
    5.2 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 
นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจง  
ประธานสภา    
 
นางฐานนันท์  รินศิริ              ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการได้ ทำการประกาศจัดซื ้อจัดจ้าง
ผู้อำนวยการกองคลัง    รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมฟ้า จำนวน 1 คัน และได้ดำเนิน   
     การถึงขั ้นตอนการประกาศผู ้ชนะการเสนอราคา แต่เนื ่องจากมีผู ้ร้องอุทธรณ์ 
     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     พ.ศ.2560 และคณะกรรมการพิจารณาผลฯได้เห็นควรส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ 
     พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง กองคลังพิจารณาแล้วเห็นคาดว่า 
     จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2564 จึงเห็นควรกันเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พ.ศ. ๒๕๖4  
     เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน   
     1 โครงการแผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท  
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า 
     ซ่อมไฟฟ้าจำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 2,600,000.- บาท (สองล้านหก 

แสนบาทถ้วน) 
  -ตามพระราชบัญญัติ  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ ถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๕  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗  ถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙ ระบุว่าในกรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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นายทวีศักด์ิ ภูเขียว  ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้
ประธานสภา    ผูกพัน 
      
มติที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน คะแนนเสียง 16 

เสียง 
   

๕.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
       ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          

นายทวีศักด์ิ ภูเขียว          ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภา 
 
นางสาวศุวภัทร  หม่ืนชม     ขออน ุม ัต ิ โอนเง ินงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หัวหน้าสำนักปลัด    ไปต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม่  จำนวน 11 รายการ ตามระเบ ียบกระทรวง 
    มหาดไทยว ่ าด ้วย ว ิธ ีก ารงบประมาณขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้ อง ถิ่ น  
    2541 แก ้ ไ ข เพ ิ ่ ม เต ิ ม  (ฉบ ับท ี ่ 3 )  พ .ศ .  2543 ข ้ อ  27 การ โอนเงิน 
    งบประมาณ รายจ ่ายในหมวดค่าคร ุภ ัณฑ ์ท ี ่ด ิน และสิ ่ งก ่อสร ้าง ท ี ่ทำให้  
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
    อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
           สำนักปลัด 

โอนลด   
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   
หมวด   ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
งบประมาณที่ต้ังไว้ 350,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 343,830 บาท   
โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 100,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 12,900 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 230,930 บาท (สองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยสามสิบ   
บาทถ้วน)  
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โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

รายการท่ี 1 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
-  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
4,300 บาท จำนวน 3 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ     
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  
      Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
  2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4      
          ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที)  

    4) มีความเร ็วในการพิมพ์ร ่างส ีสำหร ับกระดาษขนาด A4 ไม ่น ้อย  
                   กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

  5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน 
        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                             6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
         7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

โอนลด   
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   
หมวด  ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอด
คงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท 
โอนลดคร้ังนี้ 45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ยอดคงเหลือหลังโอน 
185,930 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยสามสิบบาทถ้วน)  
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    โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
     รายการท่ี 2 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวด   ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  

-  เก้าอี้ทำงาน มีท้าวแขน มีล้อมีไฮโดรริก จำนวน 15 ตัวๆ ละ 3,000 บาท  
จำนวน 45,000 บาท (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มี อยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) เก้าอี้ทำงาน บุหนัง มีล้อเล่ือน มีขนาด กว้าง*ลึก*สูง  
(56*57*86-98) ซม. 

2) โครงสร้างภายในของเบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม 0.5 นิ้ว
หนา 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปพร้อมเช่ือมจุดต่ออย่างดี และบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วย
หนังเทียม 

3) ฟองน้ำเป็นฟองน้ำตัด POLYURETHANE INJECTED FOAMING ฉีดทับ
โครงเหล็กท่ีดัดขึ้นรูปให้ได้ตามรูปทรงเก้าอี้ 

4) การปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ใช้ระบบไฮโดรริกในการปรับความสูง
ของเก้าอี้ 

5) ขาเก้าอี ้บุแบบ 5 แฉก ล้อเลื ่อนผลิตจากเหล็กพ่นเงา มีความแข็งแรง  
เมื่อใช้งาน 

6) เป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
7) รักประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   
หมวด  ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ  
   รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท  โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท  
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โอนลดคร้ังนี้ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 180,030 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามสิบบาทถ้วน)  

 
    โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
     รายการท่ี 3 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
งาน  บริหารท่ัวไป  

  หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,900 บาท จำนวน 1 ตู้  
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
2) มีมือจับชนิดบิด 
3) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   

  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอด
คงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 10,980 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 169,050 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเก้าพันห้าสบิบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 



 

 

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 รายการท่ี 4 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
งาน  บริหารท่ัวไป  

    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-  เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,490 บาท รวมเป็นเงิน 
10,980 บาท 
(บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. เก้าอี้ผู้บริหาร  
2. ขนาด W. 63.00 x D. 74.00 x H. 112.00-120.00 CM. 
3. พนักพิงและท่ีนั่ง เป็นโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC สีดำ  
4. มีระบบ Pocket Spring ในการรองรับการนั่ง  
5. แขนเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโคเมี่ยม ทับด้ามบนด้วยเบาะหนัง PVC สีดำ 
6. ระบบแมคคานิค เป็นเพลท Butterfly ปรับระดับสูง-ต่ำและล็อค 

              พนักพิงในตำแหน่งท่ีนั่งปกติได้ 
7. โช๊คแก๊ส เป็นโช๊คโครเมี่ยม ขนาด 80 มม. 
8. ขาเก้าอี้ เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยม รัศมี 320 มม. 
9. ลูกล้อเป็น PU สีเทาดำ ช่วยลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วนบนพื้น 

 
 

โอนลด   
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   

  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
     รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือ
ก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 11,590 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 157,460 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบ 
บาทถ้วน)  
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โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 รายการท่ี 5 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
งาน   บริหารท่ัวไป  

  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-  โต๊ะทำงาน สำหรับประธานสภา จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,590 บาท  
(บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. โต๊ะทำงาน ขนาด 140 (W) x 68 (D) x 75 (H) ซม. 
2. ทำจากไม้ MDF Board ปิดผิวด้วย High Pressure Laminate (HPL)  

        ปิดขอบด้วย PVC Edging 
3. ใช้ฟิตต้ิงคุณภาพสูงและประกอบในระบบ knockdown  

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
  งาน  บริหารท่ัวไป    
  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
     รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือ
ก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 42,225 บาท (สี่หม่ืนสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 115,235 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  

 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

รายการท่ี 6 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
งาน  บริหารท่ัวไป  
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟไฟฟ้าและวิทยุ  
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 -  ชุดระบบไมโครโฟนไร้สาย ต้ังโต๊ะ สำหรับงานประชุม – สัมมนา จำนวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 42,225  บาท (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1. ไมโครโฟน 
   1. ไมโครโฟนไร้สาย ต้ังโต๊ะ  จูนความถ่ีดิจิตอล 24 แซนแนล พร้อมไมค์  
               ประชุมไร้สาย        

2. ตัวไมค์ประชุม ก้านไมค์ยาว 44 ซม. (ถอดออกได้) คอไมค์ปรับเอียง 
              ตามองศาท่ีต้องการ และฟองน้ำหัวไมค์ 
       3. ตัวไมค์ประชุม ทำงานด้วยแบตเตอร์รี่อัลคาไลน์  AA จำนวน 2 ก้อน 
 4. ระยะรับ-ส่งสัญญาน 20 เมตร 
 5. รับประกัน 1 ปี 

2. ชุดเคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมแอมป์ในตัว 
 1. รองรับการใช้งาน Bluctooth ได้ 
  2. รองรับการเล่นไฟล์เพลง MP3 ผ่านช่องทาง USB SD Card  
      พร้อมด้วยปุ่มควบคุมการใช้งาน 

         3. เช่ือมต่อไมโครโฟนได้ 8 ช่อง  
            4. ปรับแต่งเสียงแหลม /กลาง/เบส /Balanced/Effect 

             5. รองรับการเช่ือมต่อลำโพงแบบ SPeakon และแบบ Jack 
             6. รับประกัน 1 ปี 

3. ลำโพง 
1. ลำโพงแบบตู้เปิด มีรูระบายอากาศแบบกลมอยู่ด้านซ้ายและขวาของ
หน้าตู้ลำโพง                           
2. รองรับกำลังขับข้างละ 250 W  
3. เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง หรือห้องประชุม  
4. รับประกัน 1 ปี 

 
กองคลัง 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
  งาน  บริหารท่ัวไป   
  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
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ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาทโอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอด
คงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท 
โอนลดคร้ังนี้ 21,400 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 93,835 บาท (เก้าหม่ืนสามพันแปดร้อยสามสิบห้า 
บาทถ้วน) 
 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 รายการท่ี 7 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน   บริหารงานคลัง  

      หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เครื ่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายได้ครั ้งละ 10 แผ่น จำนวน 
21,400.- บาท จำนวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ     
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

เคร่ืองทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด  
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง 
2. ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง 3-5 มิลลิเมตร และความ 
    ยาวระหว่าง 25-40 มิลลิเมตร 
3. ทำลายได้ครั้งละ 10 แผ่น 

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   

  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาทโอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท 
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โอนลดคร้ังนี้ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 90,835 บาท (เก้าหม่ืนแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

รายการท่ี 8 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารงานคลัง  

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าโต๊ะทำงาน 
1 ตัว ราคา 3,000 บาท  
(บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. โต๊ะทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง)  60 x 100 x 75 ซม.  
2. แผ่นท๊อปเป็นไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย PVC ทนต่อ

รอยขีดข่วนทนความร้อนและสารเคมี ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. 
3. แผ่นบังตาทำด้วยไม้ Particle Board หนา 16 มม. ตลอดแผ่น เคลือบผิว

และปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. 
4. ขาโต๊ะทำด้วยไม้ Particle Board หนา 16 มม. ตลอดแผ่น เคลือบผิวและ

ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. 
5. มีล้ินชัก ด้านขวา 2 ล้ินชัก และส้ินชักกลาง 1 ล้ินชัก และมีกุญแจล๊อค 
6. ปลายขาด้านล่างมีปุ่มรองพื้นเพื่อไม่ให้ขาโต๊ะโดนพื้นโดยตรง 
7. เป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
8. รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป   

  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอด
คงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท 
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โอนลดคร้ังนี้ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 84,835 บาท (แปดหม่ืนสี่พันแปดร้อยสามสิบห้า 
บาทถ้วน) 

 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
 รายการท่ี 9  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน   บริหารงานคลัง  
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เก้าอี ้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท  รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น 
6,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว  ราคารวมทั้งสิ้น 6,000 บาท (บัญชี
นอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. เก้าอี้ทำงาน บุหนัง มีล้อเล่ือน มีขนาด กว้าง*ลึก*สูง (56*57*86-98) ซม. 
2. โครงสร้างภายในของเบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม 0.5 นิ้ว  
    หนา 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปพร้อมเช่ือมจุดต่ออย่างดี และบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วย 
    หนังเทียม 
3. ฟองน้ำเป็นฟองน้ำตัด POLYURETHANE INJECTED FOAMING ฉีดทับ

โครงเหล็กท่ีดัดขึ้นรูปให้ได้ตามรูปทรงเก้าอี้ 
4. การปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ใช้ระบบไฮโดรริกในการปรับความสูง

ของเก้าอี้ 
5. ขาเก้าอี้บุแบบ 5 แฉก ล้อเลื่อนผลิตจากเหล็กพ่นเงา มีความแข็งแรงเมื่อ  

ใช้งาน 
6. เป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
7. รบัประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป    

  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
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–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ 
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท ยอดคงเหลือ
ก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 75,935 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

รายการท่ี 10  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป  
หมวด   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
-  เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1   
(28 หน้า/นาที) ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท จำนวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

   1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
    2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า  
        ต่อนาที (PPM) 

3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย     
    กว่า 1 ช่อง 
6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100      
    Besd-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน  
    เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้ 
7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

    8. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ  Custom 
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โอนลด   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
  งาน  บริหารท่ัวไป   
  หมวด  ค่าใช้สอย   
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
–ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
ต้ังไว้ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลืองบประมาณ  
343,830 บาท โอนลดคร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 106,170 บาท  
ยอดคงเหลือก่อนโอน 243,830 บาท  
โอนลดคร้ังนี้ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ยอดคงเหลือหลังโอน 68,435 บาท (หกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยสามสิบหา้บาทถ้วน)  
 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

รายการท่ี 11  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
งาน  บริหารท่ัวไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
-  เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3  เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 7,500 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

   1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไมน่้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว   สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
                     
มติที่ประชุม           อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 16 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๖             เร่ืองอื่นๆ 
 
นายทวีศักด์ิ  ภูเขียว  สอบถามผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใดมีข้อราชการจะหารือหรือสอบถาม 
ประธานสภา                ในท่ีประชุมให้ยกมือได้ทีละคน 

 
นายสมพงษ์  จันทวงศ ์            รายการผลการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านหลังจากท่ีได้รับยางมะตอย  
รองประธานสภา   สำเร็จรูป ไปจำนวน 45 ถุง 
             เห็นด้วยในการกันเงินไว้เบิกจ่ายปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงาน  

  เคหะและ ชุมชนงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ  
  ขนส่งรายการรถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน      
  เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 2,60๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) 

เนื่องจากมีผู้ร้องอุทธรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการพิจารณาผลฯได้เห็น
ควรส่งเรื ่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง   
กองคลังพ ิจารณาแล้วเห็นคาดว่าจะดำเน ินการจัดซ ื ้อจัดจ้างไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2564  

                      -แนะนำให้ใช้บันไดสไลด์เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นปีนเสาไฟฟ้า จากที่ต้องนำ 
    รถน้ำออกพื้นท่ีเพื่อใช้บันไดพาดปีเสาไฟฟ้า ให้เปล่ียนมาเป็นบันไดสไลด์ดังกล่าว                               

-กล่าวถึงสถานการณ์โควิด–19 ในปัจจุบัน 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  

นายพิชัย  ยาจำปา             ขอบคุณท่ีผู้บริหารสนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดใน       
ส.อบต. หมู่ที่ 4              หมู่บ้าน จำนวน 45 ถุง และหากจะมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีใช้ 
     ซ่อมแซมถนนฝากให้คณะผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าท่ีเพื่อสำรวจความต้องการ  
     ความพึงพอใจหรือไม่และให้หารือกับสมาชิกก่อนทุกครั้งจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
     มากขึ้น 
 
นายลำไพร  จันทะคุณ         ฝากให้ผู้บริหารติดตาม วิธีการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาการตรวจผู้ติดเช้ือ  
ส.อบต. หมู่ 5             หรือไม่ติดเช้ือโควิด-19 และให้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดซื้อรถกระเช้า  
               ดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนตาม

วัตถุประสงค์ต่อไป  
         
นายสมคิด  ขวัญเรือง         ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้สนับสนุนให้ดำเนินการเทถนนคอนกรีต 
ส.อบต. หมู่ 3                พร้อมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และได้มอบยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อไปดำเนินการ

ซ่อมแซมพื้นผิวถนนในหมู่บ้าน 
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นายอนุศักด์ิ  เพียปลัด         เน้นย้ำอำนาจหน้าท่ี 3 ประการ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการสภาฯ/ส.อบต. หมู่ 3   เรื่องรถกระเช้า ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังได้ช้ีแจงการกันเงนิไว้เบ้ืองต้น และได้

ช้ีแจงถึงเหตุผลของการท่ีไม่สามารถซื้อรถกระเช้าได้ทันเวลานั้น หากไม่มีรถกระเช้า 
จะเป็นข้ออ้างของเจ้าหน้าท่ีในการออกไปซ่อมไฟฟ้าหรือไม่ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นในการ
จัดซื้อรถกระเช้า มีการจัดซื้อได้หลายวิธีหรือไม่ แล้วในปี 2565 จะสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ทันอีกหรือไม่ ฝากคณะผู้บริหารติดตามในเรื่องนี ้

                                           เรื่องเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ปัจจุบันได้กลายเป็นเสาไฟท่ีถูกท้ิงร้าง ไฟฟ้าก็ใช้ 
     ไม่ได้เนื่องตากแบตเตอรี่ได้เส่ือมสภาพการใช้งานหลายปี ฝากให้มอบหมาย 
     เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบด้วย และขอหารือสามารถปรับเปล่ียนใช้ 
     ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาติดทดแทนไฟฟ้าท่ีดับไปจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่  
     เพื่อจะเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป 
 
นายแสง  แต่งน้อย         เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้า ได้กำชับเจ้าหน้าท่ีให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด     
รองนายก อบต.             ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 
                                        หารือซ่อมแซมเสียงตามสาย 
 
นางสาวศุวภัทร หม่ืนชม        ตอบข้อหารือของนายลำไพร จันทะคุณ ส.อบต. หมู่ท่ี 5    
หัวหน้าสำนักปลัด                กรณีถามว่าทำไมเราไม่มีวิธีการที่จะดำเนินการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาตรวจหา 
     ผู้ติดเชื ้อหรือผู้ไม่ติดเชื ้อโควิด-19 ขอเรียนว่า ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
     หน้าที ่เกี ่ยวข้องโดยตรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ            
     มีเจ้าหน้าที ่เพียงจำกัด เราไม่สามารถดำเนินการเองได้ และต้องดำเนินการ 
     ตามนโยบายข้อส่ังการอำเภอ,จังหวัด 
                                        กรณีซ่อมแซมเสียงตามสาย ขอเรียนว่า หากดำเนินการซ่อมแซมอาจไม่  
     คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป อนึ่ง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ จากเสียง     
     ไร้สายของหมู่บ้านอยู่แล้ว และปัจจุบันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คือ นายนำชัย   
     นวลป้อง ผู ้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และนายอดุลย์ จันทะคุณ คนงาน ลงพื ้นท่ี  
     ดำเนินการใช้รถประชาสัมพันธ์เพิ ่มเติม เพื่อสร้างการรับรู ้ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับ  
     ประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด - 19 แพร่ระบาด ประจำทุกวันจันทร์ ,  
     พุธ และศุกร์  
     เรื่องซ่อมไฟฟ้า ขอเรียนว่าไม่ได้รอรถกระเช้า ในการลงพื้นท่ีดำเนินการ 
     ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง  และได้กำชับเจ้าหน้าท่ีให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
     ไล่ตามลำดับ และให้ผู้ช่วยธุรการกองช่าง รายงานแผน-ผลการซ่อมแซมไฟฟ้าในแต่ 
     ละวันลงกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย  
    
ที่ประชุม    รับทราบ 
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ประธานสภาฯ                       สอบถามสมาชิกฯในท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอ

ปิดประชุม 
 

เลิกประชุม    เวลา ๑4.3๐ น. 
                                
 
 
 

                             (ลงช่ือ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายอนุศักดิ์  เพียปลัด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.ชาติตระการ 
 

 

 
                             (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายทวีศักดิ์  ภูเขียว)  
                                     ประธานสภา อบต.ชาติตระการ 
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