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วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 ------------------------------ 

รวม สมาชิกสภา อบต. ทัง้หมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 1๔ คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน - คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             5       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สารยุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 

 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
๓ 
4 
5 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายประยงค์  เกตกรณ์ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางนงลักษณ์  ชูแดง 
 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง รก. ปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ประยงค์  เกตกรณ์ 
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นงลักษณ์  ชูแดง 
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สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 2563 

วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2563  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.๐๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑๔ คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่      
๑/2563  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕63 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มีดังนี ้
  เรื่องท่ี 1  ประกาศอำเภอพุนพิน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  รายงานว่ามีความจำเป็นต้องเปิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  จึงขอให้นายอำเภอพุนพินเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕3๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และข้อ ๓๖ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  แก้ไขถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  
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  เรื่องท่ี 2  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
  ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   ๔.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 สำหรับ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

   ๔.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 1/25๖3 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/25๖3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 25๖3  เมื่อ
วันที่  13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3   

ที่ประชุม  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยการ  
ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  
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ประธานสภาฯ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 
สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖3 ขอเชิญเลขานุการสภา
ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 

เลขานุการสภา ในการพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ข้อ 89/1 ในกรณีที่ มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่ วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ 
โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ  87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย         
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุน
สำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438    
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
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ความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่  และสนับสนุนการดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและ
รายละเอียดโครงการที่ต้องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เชิญครับ   

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตำลึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเรียนชี้แจงว่าประชาชนหมู่ที่ 1-7 ร้องเรียน     
ว่าได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุดสัญจรไปมาไม่สะดวก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็น
ความเดือดร้อนที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง  และเรื่องเหล่านี้
เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  เป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพ่ือบำบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน แต่จากการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
แก้ปัญหาในบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนไว้  และหากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ใน
ปีหน้า ก็เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้าเกินไป  จึงขอนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภา
แห่งนี้  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
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1. ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  
10,305,567.22  บาท 

 2. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประมาณ  ๖  เดือน  จำนวน     
4,150,๐๐๐  บาท 

 3. สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน  เงินเดือน  ค่าตอบแทน
ครูผู้ดูแลเด็กประมาณ ๓ เดือน  เงินอุดหนุน อ่ืนๆ  เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ 
ประมาณ ๓ เดือน จำนวน  ๒,30๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 4. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย  10% จากยอดเงินสะสมคงเหลือ  จำนวน  
1,030,556.72  บาท  

 5. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน  2,825.010.50 
บาท 

 6. เงินสะสมเหลือจ่ายจากการประมูลโครงการ จำนวน 2,755,500 บาท 

 7. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563  จำนวน 
5,580,510.50  บาท 

 8.  เงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่ายหรืออยู่
ระหว่างดำเนินการ   ไม่มี 

 สำหรับโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  
2563  เป็นโครงการประเภทพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและแก้ปัญหาภัยแล้ง  จำนวน  10  โครงการ
งบประมาณ 5,580,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  ตาม
รายละเอียดที่กองช่างได้ประมาณราคา ในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่ประชุม
แล้ว  แยกเป็น 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน  จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   3,570,000   บาท 
(สามล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา หมู่ที่ 1 
บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร กว้างด้านละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
รายการที่ ๑9 หน้าที่ ๔8)  
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกสำนักชี - 
สายหัวถนน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยก    
สำนักชี – สายหัวถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.20 เมตร กว้างด้านละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 
ป้าย งบประมาณ 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รายการที่ ๑09 หน้าที่ 65) 

3. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนยกระดับ พ้ืนทางหินผุ กว้าง 6.40 เมตร ยาว 
328.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.60 เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร 
หนาดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,968ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รายการที่ 168 หน้าที่ 74) 

4. โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE  สายเวียง
ประสาน หมู่ที่  5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 290.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง    
ไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย      
และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้ าย งบประมาณ 714,000 บาท          
(เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖5) รายการที่ ๑98 หน้าที่ 82) 

5. โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,080 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 
ป้าย งบประมาณ 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รายการที่ ๑90 หน้าที่ 80) 
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ขีด หมู่ที่  7     
บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.20 เมตร 
กว้างด้านละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล      
ท่าสะท้อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 214,000 บาท (สองแสนหนึ่ง
หม่ืนสี่พันบาทถ้วน)     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
รายการที่ 5 หน้าที่ 8) 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จำนวน   
5  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,010,000  บาท (สองล้านหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

 1. โครงการขยายเขตประปา สายหลังเขา หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ตำบล    
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการขุดแนววางท่อประปา PE 
100 PN 8 มอก. ขนาด ø 50 มม. ยาว 930.00 เมตร ติดตั้ งประตูน้ำ
ทองเหลือง ขนาด ø 11/2 นิ้ว จำนวน 2 จุด  ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด ø 11/2 นิ้ว 
จำนวน 9 จุด พร้อมมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ø 1/2 นิ้ว  จำนวน 9 จุด พร้อม
เชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 
1 ป้าย งบประมาณ 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  รายการที่ 21 หน้าที่ ๔9) 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปา สายช่องหลอด   หมู่ที่   2      
บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการขุด
แนววางท่อประปา PE 100 PN 8 มอก. ขนาด ø 75 มม. ยาว 2,700.00 
เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง  ขนาด ø 21/2  นิ้ว จำนวน 10 จุด ติดตั้งจุด
จ่ายน้ำ ขนาด ø 1/2  นิ้ว จำนวน 36 จุด พร้อมมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ø 1/2  
นิ้ว จำนวน 30 จุด พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ ตามแบบแปลนกอช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ  ๗๒๘,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) รายการที่ 32 หน้าที่ 51) 
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3. โครงการขุดลอกห้วยรัตนโกศัย  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ตำบล    
ท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วย
รัตนโกศัย กว้าง 3.00 เมตร ขุดดินลึก 1.50 เมตร ความลึกรวมถึงดินเดิม 2.30 
เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  282,000  บาท (สองแสนแปด
หม่ืนสองพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖5) 
รายการที่ ๑43 หน้าที่ 70) 

4. โครงการก่อสร้างระบบประปา  บ้านศรีเจริญ  หมู่ที่ 7  บ้านศรี
เจริญ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการก่อสร้าง
ฐานถังแชมเปญ ค.ส.ล. ขนาด 20.00 ลบ.ม. พร้อมย้ายถังแชมเปญและถังกรอง
สนิมเหล็กเจาะบ่อบาดาลขนาด ø 6 นิ้ว  เจาะลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร      
เทคอนกรีตฐานบ่อบาดาล ติดตั้งซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 เครื่อง 
ติดตั้งตู้ควบคุมสองชั้นและระบบอัตโนมัติ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 454,000 บาท (ส่ีแสนห้าหม่ืนส่ี
พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รายการที่ 82 
หน้าที่ 61) 

5. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 
ตำบลท่าสะท้อน โดยการเปลี่ยนถังแชมเปญขนาด 15.00 บล.ม. สูง 15.00 
เมตร จำนวน 1 ถัง พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 
งบประมาณ 350,000 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑           
-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2563 รายการที่ 2 หน้าที่ 4) 

จึงเรียนมายังท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนทุกท่าน  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว  เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร 
และปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งดำเนินการ
แก้ไข  หากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ในปีหน้า  ก็เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้า
เกินไป  จึงไม่อาจรอการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ 

ที่ประชุม       รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมา  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนโดยตรง และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
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2563 เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จำนวน 6 โครงการ  
เป็นเงิน  3,570,000 บาท  และแก้ปัญหาภัยแล้ง  จำนวน 5  โครงการ  เป็น
เงิน   2 ,010,000  บาท  รวมจำนวน 11 โครงการ   เป็น เงินทั้ งสิ้น 
5,580,000  บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดมี   
ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3  สำหรับ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
25๖3 สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จำนวน  11  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,580,000  บาท (ห้าล้านห้าแสน
หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   

ประธานสภาฯ ๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้ อำนวยการกองคลั ง ชี้ แจงรายละเอียดของการขออนุมัติ โอน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
ตั้งจ่ายรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เชิญครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ค่ะ ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง   เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และมี
บุคลากรบรรจุใหม่ ซึ่งไม่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  2563   กองคลัง จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จึงขอโอนรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563 ตามรายการดังนี้  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด       
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
พร้อมเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 6,200 บาท จำนวนเงิน 18,600 บาท 
สําหรับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จํานวน 3 ชุด ตั้งจ่ายตาม ราคา
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ท้องตลาด/ราคาที่เคยจัดซื้อในปี งบประมาณ 2562 ชุดละ 6,200.00 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท    
โอนลด 18,600 บาท คงเหลือเงิน 81,400  บาท  

 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    งบลงทุน  หมวด  

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2  เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  17,000  บาท งบประมาณ 34,000 บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  
2562  (รายการที่ 10  หน้า 5) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีคุณสมบัติ    ขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ  (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ  ชนิ ด  Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่ น้ อยกว่ า  120 GB     
จำนวน 1 หน่วย 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
 - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 

     - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
     - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คงเหลือก่อนโอน 81,400 บาท    
โอนลด 34,00 บาท คงเหลือเงิน 47,400  บาท  
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   3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด    

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600 บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
(รายการที่ 44 หน้า 16) ของกระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
คุณลักษณะขั้นตํ่า (Minimum Requirement) ดังนี้ คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

  – มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm) 
   – มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง  
  – มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
  – สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คงเหลือก่อนโอน 47,400 บาท    
โอนลด 2,600 บาท คงเหลือเงิน 44,800  บาท  

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมใน
การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3 
รายการ 

1. แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด           
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อมเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 6,200 บาท ตั้งไว้ 18,600 
บาท สําหรับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จํานวน 3 ชุด ตั้งจ่ายตาม 
ราคาท้องตลาด/ราคาที่เคยจัดซื้อในปี งบประมาณ 2562 ชุดละ 6,200.00 
บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    งบลงทุน  หมวด       
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2  เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  17,000  บาท ตั้งไว้ 34,000 บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
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(รายการที่ 10  หน้า 5) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด         
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ตั้ งไว้  5,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600 บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
(รายการที่  44 หน้า 16) ของกระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองคลัง 

  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนโดยการยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  57,800 
บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ บ้างครับ  
หากไม่มี  ผมขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑5.30 น. 
 
  
   ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
           โอฬาร  นะมะ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 


