
๑ 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต.  หมู่๓ วาสนา  แสนโชต ิ  
๘ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่๔ พลเวียง  ค าสีลา  
๙ นายบุญมา เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ ๕ บุญมา  เยาวะศรี  

๑๐ นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต.  หมู่๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๔ นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่๘ ทองฤทธิ์  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู่ที่  ๓/

เลขานุการสภา ฯ 
นางหนูพิน  หนูพิน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์   มูลด ี  
๖ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  
๗ นายพิสัณฑ์  สมบูรณ์พร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิสัณห์  สมบูรณ์พร้อม  
๘ นายส าเร็จ  พลพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส าเร็จ  พลพินิจ  

 /เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



๒ 
 

เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ ขอขอบคุณท่านนายกคณะบริหารตลอดจนสมาชิกพนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 
                                      แห่งชาติที่โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 
   ๑.๒ วันนี้เป็นวันประชุมสภาสมันสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑  
                                      ส าหรับเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งยังคงรอดูกันต่อไป ส าหรับระเบียบแจ้งให้ทราบมีเพียงเท่านี้ 
                                      ไประเบียบวาระต่อไป 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็น       
ใดหรือไม่อย่างไร  

มตทิี่ประชุม  - มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

๓.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
   ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
   กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   แล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ 
   แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
   พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการ
   มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 



๓ 
 

   ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
   เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
   ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔  
   ว่าด้วยงบประมาณ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายก อบต.ดงเย็น เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อสภา อบต.ดงเย็น 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์    - ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่เครารพ 
นายก อบต.ดงเย็น 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่  ๓ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 

ดังนี ้
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๙,๑๖๖,๑๒๙.๕๗  บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๖,๑๐๐,๙๓๐.๓๑  บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๓,๒๔๓,๒๙๒.๖๘  บาท 
   ๑.๑.๔ รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๐  โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 
 
 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  (๑) รายรับจริง จ านวน ๓๖,๗๖๐๐๓๗,๐๓๙.๑๓ บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน ๘๙,๘๘๖.๐๒ บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๘๕,๒๐๕.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน ๑๐๘,๖๒๕,๔๘ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทนุ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๑๕,๕๕๔,๖๑๕.๖๓ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒๐,๑๑๙,๐๐๗.๐๐ บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                  จ านวน              ๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐     บาท 

 



๔ 
 

 
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๒๕,๗๖๔,๕๒๑๐๙๑.๒๗ บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน ๗,๘๗๙,๑๒๒.๐๐ บาท 
  งบบุคลากร จ านวน ๘,๔๙๘,๓๙๔.๐๐ บาท 
  งบด าเนนิงาน จ านวน ๕,๖๒๗,๒๒๕.๒๗ บาท 
  งบลงทุน จ านวน ๑,๙๘๗,๓๕๐.๐๐ บาท 
  งบรายจา่ยอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน ๑,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน ๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๓,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท 

(๗) รายจ่ายที่จากจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 

-ค าแถลงงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

          รายรับจริง ปี  ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕๖๑ ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร ๙๒,๓๔๐.๘๙ ๙๔,๕๐๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๘๙,๒๘๐.๐๐ ๓๘๑,๓๐๐.๐๐ ๑๐๙,๕๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๓๖,๓๗๕.๔๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๗๗,๑๔๘.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๓๙๕,๑๔๔.๓๐ ๘๑๐,๘๐๐.๐๐ ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๕๒๖,๖๘๓.๗๑ ๑๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๗,๕๒๖,๖๘๓.๗๑ ๑๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๙,๕๙๕,๔๔๑.๐๐ ๒๒,๗๔๔,๙๑๘.๐๐ ๒๔,๕๖๒,๐๘๕.๐๐ 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๙,๕๙๕,๔๔๑.๐๐ ๒๒,๗๔๔,๙๑๘.๐๐ ๒๔,๕๖๒,๐๘๕.๐๐ 
รวม ๓๗,๕๑๗,๒๖๙.๐๑ ๔๐,๓๘๘,๗๑๘.๐๐ ๔๒,๘๘๑,๕๘๕.๐๐ 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕๖๑ ประมาณการ ปี 
๒๕๖๒ 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๘,๘๔๘,๐๓๗.๐๐ ๑๐,๓๖๑,๔๓๘.๐๐ ๑๑,๒๕๖,๙๙๕.๐๐ 
  งบบุคลากร ๙,๙๘๘,๘๘๙.๐๐ ๑๒,๗๑๙,๙๔๐.๐๐ ๑๓,๒๘๑,๖๐๐.๐๐ 

  งบด าเนินงาน ๗,๕๘๔,๗๔๘.๗๕ ๙,๘๒๘,๘๔๐.๐๐ ๑๐,๙๘๙,๖๙๐.๐๐ 
  งบลงทุน ๓,๑๔๗,๙๐๐.๐๐ ๕,๑๒๑,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๘๗,๓๐๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๓,๕๘๒,๖๘๖.๓๘ ๒,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๖๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๓๓,๑๕๒,๒๖๑.๑๓ ๔๐,๓๘๘,๗๑๘.๐๐ ๔๒,๘๘๑,๕๘๕.๐๐ 
รวม ๓๓,๑๕๒,๒๖๑.๑๓ ๔๐,๓๘๘,๗๑๘.๐๐ ๔๒,๘๘๑,๕๘๕.๐๐ 

 



๕ 
 

นายทรงศิลป์ หันระดิษฐ์    - ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่เครารพ 
นายก อบต.ดงเย็น - ผมขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๒,๘๘๑,๕๘๕ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
   และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณ        
                               ที่ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว (นายก อบต.ดงเย็น ได้อธิบายชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ 
   เป็นรายข้อต่อสมาชิกสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  
อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๗ ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล     -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกทาน ดิฉันมีข้อสงสัยในประเด็นค่าจ้าง  
รองประธานสภาฯ         พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา  มีใครบ้าง 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านตอบรองประธานสภาฯ ข้อ ๒.๔.๑ เงินจ้างพนักงาน   

จ้าง ๔ อัตรา  พนักงานจ้างลาออก ไม่มีคนครองต าแหน่ง ก็ต้องงบประมาณรองรับเอาไว้ตามแผน
อัตราก าลังครับ  

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ ๔ อัตรา สมาชิกคงเข้าใจ มีท่านใดสงสัย    
                               อะไรอีกหรือไม่ เชิญท่านขวัญเมือง    
นายขวัญเมือง ป่าจันทร์   -เรียนประธานสภาฯคณะบริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยในข้อ ๒.๓.๓. ค่าชดใช้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗           ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน ปี ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
                              ต้ังไว้ในปี ๒๕๖๒  เพ่ิมข้ึน ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนคืออะไร ครับ 
ประธานสภาฯ              ขอบคุณ ส.อบต. ขวัญเมือง  ที่มีข้อสังเกต เชิญท่านนายกอธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ 
นายก อบต.ดงเย็น         ส าหรับข้อนี้ผมขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ตอบสมาชิกขวัญเมือง 
หัวหน้าส านักปลัด          เรียนประธานสภาฯ นายกคณะบริหารสมาชิกทุกท่านส าหรับข้อ ๒.๓.๓. ทีท่่านขวัญเมือง 

ได้ซักถาม ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน มีอยู่ว่ากรณีเกิดปัญหา อย่างกรณี  ล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลางเกิดอุบัติเหตุ คู่กรณีจะเรียกรับเงินค่าเสียหายจาก อบต.  ซึ่งกรณีที่เกิดคู่กรณีไม่
มารับเงิน เราก็ควรจะตั้งไว้เพ่ือคอยชดใช้ 
 
 



๖ 
 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ  เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล     -ประธานสภาฯ บริหารและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันมีข้อสงสัยในข้อ ๒.๑.๒ ปีนี ้๒๕๖๒                 
                               ตั้งงบประมาณไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่างกับปี ๒๕๖๑ มากค่ะ และในปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตั้งค่ะ  
                               ค าว่าจ้างเหมาบริการ ในราชการ หมายถึง หมวดจ้างของส านักปลัดด้วยไหม เพราะตั้งไว้สูงมากค่ะ 
ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านรองประธานที่ได้สังเกต  เชิญท่านนายก 
นายก อบต.ดงเย็น         -ตอบรองประธานสภาฯ เรามาดู ข้อ ๒.๑.๒. ค่าจ้างเหมาของราชการของ อบต. ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  
                               บาท ค่าจ้างเหมาคือจ้างรักษาความปลอดภัย เช่น รักษาเวรยาม อยู่ในหมวดนี้ ถ่ายเอกสาร                   
                               ตัดแต่งต้นไม้ โฆษณาเผยแพร่ อยู่ในหมวดนี้แตกต่างกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วมีปัญหางบไม่เพียงพอ     
                              เราก็ต้องตั้งเพ่ิมเพ่ือรองรับ  
ประธานสภาฯ            เชิญ ส.อบต.พลเวียงฯ 
ส.อบต. พลเวียง          เรียนท่านประธานท่านนายกก่อนจะไปแผนงานอ่ืนผมอยากซักถามหน้า ๖ ข้อ ๓.๔ ประเภท 
                              วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  แต่ไม่มีตั้งเก่ียวกับการจัดท า พ.ร.บ.  
ประธานสภาฯ            เชิญท่านบุญมา 
ส.อบต.บุญมา            เรียนท่านประธานผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในแผนงานบริหารทั่วไปงบครุภัณฑ์  
                             หน้า ๙ งบประมาณในส่วนนี้มันจ าเป็นหรืออย่างไร ต้องจะซ้ือเครื่องพิมพ์ทุก ๆ ปี  
ประธานสภาฯ            ขอบคุณท่านพลเวียงท่านบุญมาท่ีมีข้อสังเกต เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด        เรียนท่านประธานสมาชิกทุกท่านส าหรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์อยู่หน้า ๔ แต่เรื่องเบี้ยประกัน 

         รถยนต์ส่วนกลางไม่มีบริษัทไหนจะท าระเบียบให้เรารู้สึกจะยากเพราะความเสี่ยงสูง ส่วนเรื่อง 
     ก็ตามการใช้งานใช้งานหนักเครื่องก็พัง ก็มีความจ าเป็น 
ประธานสภาฯ             ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายได้เข้าใจ  เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง            ผมยังสงสัยอยู่ว่าระเบียบ เขาไม่ให้จัดท า หรือเราไม่ท า ถ้าเกิดอุบัติเหตุเราจะท าอย่างไร 
นายก อบต.ดงเย็น        รถยนต์ทุกคนยกเว้นการต่อทะเบียน แต่เรื่อง พ.ร.บ.เขาไม่ว่า ถ้าจะท าก็ท ารถกู้ชีพ รถน้ า 
รองประธานสภาฯ         ดิฉันขอสอบถามในหมวดค่าวัสดุงานครัวตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                              อะไรระบุให้ด้วยค่ะ 
นายก อบต.ดงเย็น     ยังอยู่ในหมวดแผนบริหารงานทั่วไป ข้อ ๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวที่เปลืองท่ีสุดก็ น้ าดื่ม  

ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ 
ประธานสภาฯ             ขอบคุณท่านนายกที่ได้อธิบายให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญซักถาม 
                              เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้อธิบายในหมวดนี้ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด        เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน ส าหรับงบประมาณลดอุบัติภัยทางถนนตั้ง       

         ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ปี ๒๕๖๒  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ได้ตั้งรวมตรงนี้  
         น าไปตั้งไว้ในหมวดค่า ค่าตอบแทน   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ             ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ เชิญ ส.อบต.ขวัญเมือง 
ส.อบต.ขวัญเมือง  - เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารผมมีข้อสงสัย ข้อ ๑.๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ 

ฉุกเฉินหรือกู้ชีพ ตั้งไว้ ๕๐๔,๐๐๐ บาท ตั้งมากกว่าปี ๒๕๖๑ ผมอยากทราบว่าเราจะจ้างคนเพ่ิม
หรือจะเพ่ิมเงินให้ครับ 



๗ 
 

นายก อบต.ดงเย็น        ขอชี้แจง ทางส านักปลัดได้ท าเรื่องขึ้นมาขอขึน้เงินเดือนให้กับกู้ชีพจากเดือนละ  
๖,๐๐๐บาท เพิ่มเป็นเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ตัวเลขก็เลยเพิ่มขึ้นตอนนี้ กู้ชีพลาออก ๒ คน  
ผู้ชาย ๑ ผู้หญิง ๑ แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบไว้ 

ประธานสภาฯ         เชิญรองประธานสภาฯ   
รองประธานสภาฯ         เรียนประธานสภาฯ ดิฉันมีข้อสงสัย ข้อ ๑.๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านการก าจัด 
                               และขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท มากกว่าปี ๒๕๖๑ เพราะเหตุใดดิฉันอยากทราบค่ะ 
นายก อบต.ดงเย็น        ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการมันเก่ียวกับเงินค่าจ้างของพนักงานขนขยะ  

ค่าจ้างกู้ชีพปรับขึ้น เราจะเพ่ิมค่าจ้าง ส าหรับพนักงานขนขยะมีการสลับสับเปลี่ยนกัน รอบละ    
๑๕ วัน  

ประธานสภาฯ              ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจ เชิญท่านสุนันท์ 
ส.อบต.สุนันท์              เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในข้อ ๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการ 
                               ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท บริหาร 
                               จัดการอะไรบ้าง 
ประธานสภาฯ              เชิญท่านนายกตอบค าถามท่านสุนันท์ 
นายก อบต.ดงเย็น        เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกทุกท่าน ตอบท่านสุนันท์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม 
                               โครงการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งงบเอาไว้ก่อน เพ่ือมีการอบรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยก็เลย 
                               ตั้งงบรองรับไว้ก่อน 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกฯ  เชิญท่านรองประธาน 
รองประธานสภาฯ         เรียนท่านประธานสภาฯดิฉันขอฝากผ่านถึงคณะผู้บริหารในข้อที่ ๑.๒ ค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปี ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ดิฉัน อยากทราบว่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหมายถึง จันทร์-ศุกร์ เราตั้งเอาไว้ทุกปี เราตั้ง 

                               ลดลงงานเราลดลงหรืออย่างไร  ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ ที่ว่านอกราชการหมายถึงอะไรมาก่อนเวลา 
                               หรือว่าอย่างไร  ก าหนดอย่างไร หรือเสาร์อาทิตย์ค่ะ ขอบคุณ 
นายก อบต.ดงเย็น        ขออนุญาตตอบรองประธานฯในข้อสังเกตรองประธาน ว่านอกราชการ คือ หลังเวลา๑๖.๓๐ น.  
                               เวลาท างาน ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด         เรียนท่านประธานท่านสมาชิกทุกท่านใน ข้อ ๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลานอกราชการ 

ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยมันมีท่ีท างานล่วงเวลาแต่เราก็ต้องดูว่างานที่เราท าเร่งด่วน 
                               แค่ไหน ไม่ใช่ว่างานไม่ท าเพ่ือจะเอาเวลานอกราชการอย่างเช่นการเลือกตั้ง เราก็ต้องท าล่วงเลย 

เวลานี้ก็คือท างานนอกเวลาราชการ การที่เราตั้งลดลงก็คือเราตั้งไว้ปีก่อนใช้ไม่หมด ปี ๒๕๖๒          
นี้ก็เลยตั้งลดลง 

ประธานสภาฯ             เชิญ ส.อบต.โสวัฒน์ฯ 
ส.อบต.โสวัฒน์            เรียนท่านประธานคณะบริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในโครงการของ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ 
    ตอนแรกตั้งไว้ ๒๘๒,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้ท าไมคงเหลือ ๒๑๕,๙๙๐ บาท ผมอยากทราบครับ 
 



๘ 
 

นายก อบต.ดงเย็น         เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ที่ท่านโสวัฒน์ ทักทวงงบประมาณหมู่ที่ ๖  
ตั้งไว้ ๒๘๒,๐๐๐ บาท เอกสารที่ท่านดูคนละหน้า ขอให้สมาชิกหมู่ท่ี ๖ ดูดี ๆ อีกเรื่อง 
ขอแจ้งโครงการหมู่ที่ ๗ เปลี่ยนเอาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง
มาเป็นโครงการที่ ๑ เอาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาเป็นโครงการที่ ๒ หวังว่า 
 คงเข้าใจ รางระบายน้ าก็เปลี่ยนจาก ๐.๖๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ๐.๓๐ เมตร 

ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดข้องใจในข้อใดได้โปรดซักถาม เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง            เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยอยากถามท่านประธาน 

ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเรื่องงานไฟฟ้ามีแต่งบซื้อเครื่องส ารองไฟ  แต่งบเงินอุดหนุนไม่มีผมอยาก
ทราบว่า เหตุใดถึงปีนี้ ถึงไม่ได้ตั้งงบประมาณ ปีที่แล้วก็ไม่ได้ตั้ง ผมอยากทราบครับ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านพลเวียงเรื่องเงินอุดหนุนฟ้าก็ท าให้เราได้ปรึกษาหารือกันก่อนที่เราจะเข้าห้องเรื่องนี้  
                                ขอให้ท่านนายกหรือหัวหน้าส านักปลัด ได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ 
นายก อบต.ดงเย็น         เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทุกท่าน ส าหรับเรื่องงบอุดหนุนไฟฟ้า ผมดูแล้วไม่มีงบอุดหนุน 
                                ไฟฟ้า  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ 
หัวหน้าส านักปลัด          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกทุกท่าน ส าหรับเรื่องของงบไฟฟ้าซึ่งก็ส าคัญ  

ขอประทานอภัย สาเหตุแรกก็คือ ประมาณการรายรับไม่เพียงพอสืบเนื่องจากว่าจัดตั้งงบประมาณ  
ต้องดูประมาณการรายรับในเมื่อประมาณการรายรับไม่พอไม่สมดุลกับรายจ่ายปีที่แล้วก็                          
เหมือนกัน  รายรับไม่เพียงพอที่จะตั้งงบไฟฟ้าปีนี้ไม่ตั้งก็ต้องขอภัยเนื่องจากว่าปีนี้ เขาซักซ้อม    

                                ระเบียบใหม่ที่ปีก่อนๆ เป็นงบประมาณตั้งลอย มาปีนี้เขาบอกว่าจะตั้งลอย ไม่ได้ แต่ก่อนต้ัง 
หมู่ที่  ๑-๘  ในปี ๒๕๖๒  ไม่สามารถจะท าได้อย่าง  ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีแผนงบไฟฟ้าก็
เหมือนกัน ต้องมีเป้าหมายจุดเริ่มตน้มสีิ้นสุด  หวังว่าสมาชิกฯ คงเข้าใจ 

ประธานสภาฯ              ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกได้เข้าใจ เรื่องงบอุดหนุนไฟฟ้า เราต้อง 
                               ประมาณการก่อนในการประมาณการ คงใช้เวลาพอสมควรสมาชิกคงเข้าใจ เชิญท่านบุญมา 
ส.อบต.บุญมา             เรียนท่านประธาน ผม ส.อบต.หมู่ที ่๕ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 

ร่างฉบับนี้ไม่ได้มีอุดหนุนการไฟฟ้าในปี ๒๕๖๒ มันเป็นประเด็นว่างบประมาณไม่เพียงพอตรงนี้ 
ใช่ครับถูกต้อง ท่านเอางบประมาณรายจ่ายไปใช้จ่าย ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง      
กองการศึกษา บางสิ่งบางอย่างท่านจอยออกจนเต็มรูปแบบ มันก่อเกิดรายจ่ายมากงบน้อย         
ไม่เพียงพอ ประเด็นที่สองการอุดหนุนการไฟฟ้าต้องประมาณการให้แล้วเสร็จจึงจะจัดตั้ง
งบประมาณปี นั้น ๆ ได ้ท่านประธานครับ ท่านปลัดไปอบรมที่โคราช ส.อบต.ไปอบรมที่อุบล ผมมี
เอกสารให้ดูแล้วเราค่อยมาพิจารณาร่วมกัน  

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่าน ส.อบต.บุญมา ที่ได้มีข้อสังเกต เชิญท่านนายก 
นายก อบต.ดงเย็น        ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในการอบรมหัวหน้าส านักปลัดก็ไปที่โคราช ส.อบต.ก็ไปที่อุบลฯ 

ผมก็ไปกับคณะมันเป็นหนังสือจากวิทยากร ไม่ใช่ค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ไม่รู้ว่าใครผิด     
ใครถูก เรื่องงบไฟฟ้าถ้าเราต้องประมาณการก่อน ผมว่าเราท าไม่ทันแน่นอนกว่าเราจะให้ช่างไฟฟ้า
มาประมาณการ คงไม่ทันแน่นอนครับ สมาชิกคงเข้าใจ 
 



๙ 
 

ประธานสภาฯ             เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านตามระเบียบ รายละเอียดชัดเจนผมก็ไม่ทราบ 

ว่าเป็นอย่างไรที่ท่านบุญมาได้อบรมมา ไม่ท าโครงการแล้วจัดตั้งงบประมาณผมก็อยากทราบ
เหมือนกันครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ             ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดตอนนี้ก็ได้เวลาพัก ล่วงเลยเวลามามากแล้ว ขอพักรับประทาน 
อาหารเที่ยงก่อน  แล้วมาประชุมต่อในภาคบ่าย  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  
ขอให้มาพร้อมกันในเวลา ๑๓.๑๐ น.  

-----พักรับประทานอาหารเที่ยง-------- 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.  
ประธานสภาฯ                หลังจากท่ีพักเท่ียงรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ขอเชิญทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อครับ เชิญรองประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ          เรียนท่านประธาน  คณะบริหาร  สมาชิกทุกท่าน  ดิฉันมีข้อสงสัยหน้าที่ ๓๗ ข้อ ๑.๑.๑๑  
                                ค่าใช้จ่ายกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                                ดิฉันอยากทราบว่างบประมาณตัวนี้มันรวมกับงบประมาณจตุรมิตรเกมส์หรือเปล่าค่ะ  เพราะ 
                                ดิฉันไม่เห็นงบประมาณจตุรมิตรเกมส์ค่ะ หรือเราจะเลิกหรือว่ารวมกันกับกีฬาสัมพันธ์หรือตั้งไว้ 
                                สมทบ อบต.อื่นค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านรองประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต.ดงเย็น         เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านเรื่องงบประมาณกีฬาจตุรมิตรเกมส์ เราตั้งไว้ในโครงการ 

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสร้างความสามัคคีในชุมชน การ 
แข่งขันกีฬายังมีเช่นเดิม  ที่ท่านรองประธานสภาฯ  ว่าเมื่อสองปีก่อนเรื่องกีฬาสัมพันธ์  สตง.       
เขาไม่ให้เบิกจ่ายเขาทวงติง ท าไม่ได้ผิดระเบียบ นายกทั้ง ๑๒ อบต. เสียงส่วนมากเลยยกเลิก 
ไม่ท ากีฬาสัมพันธ์ในตรงนี้  

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด          เรียนประธานสมาชิกทุกท่าน ประเด็นเรื่องกีฬาซึ้งก็ส าคัญ เราจะตั้งค าว่าจตุรมิตรไม่ได้ อบต. 
                                เราจะจัดตั้งส่งเสริมหน่วยงานอื่นไม่ได้  เราจะท าอะไรต้องให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 
                                ของเรา ขอน าเสนอเรียนชี้แจง 
รองประธานสภาฯ         ดิฉันมีข้อสงสัยในเงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดิฉันอยากทราบว่าน าไปใช้ 

ท าอะไรบ้าง ปีที่แล้วเราก็ตั้งไว้ เราใช้หมดไหมค่ะ เพราะปีท่ีแล้วเราตั้งไว้เราใช้หมดไหม 
ประธานสภาฯ              เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด         เรียนท่านประธานสมาชิกทุกท่านเรื่องบ าเหน็จบ านาญเป็นระเบียบ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ต้องตั้งจ่าย มันก็เหมือนระเบียบ ก.บ.ข.   ก็มีระเบียบให้ก็ต้องท ากันทุกคน     
ผู้มีสิทธิ์ก็คือข้าราชการเมื่อเกษียณออกไปถึงจะได้ใช้ครับ 
 

ประธานสภาฯ                ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดมีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่  เชิญท่านบุญมา 
ส.อบต.บุญมา                เรียนท่านประธานคณะบริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในเงินส ารองจ่ายตั้งไว้  



๑๐ 
 

                                  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผมว่าไม่ไม่สมดุลกับการที่จะจ่ายถ้ามีปัญหาเร่งด่วนผมดูแล้ว ปีนี้กับปีที ่
                                  แล้วมันแตกต่างกันมาก  ผมกลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้ว วาตภัย อุทกภัย ผมกลัวว่า 
                                 จะไม่พอใช้ครับ  
ประธานสภาฯ                ขอบคุณท่านบุญมาท่ีได้ตั้งข้อสังเกตในงบส ารองจ่าย  เชิญท่านนายกได้อธิบายครับ 
นายก อบต.ดงเย็น           ขอบคุณครับท่านบุญมาท่ีได้สังเกตเรื่องงบส ารองจ่ายในส่วนนี้ งบประมาณในปี ๒๕๖๐  
                                 เราตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๑ เราตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีนี้เราตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
                                 เพราะในปีนี้เราเอางบซ่อมแซมไปตั้งในหมวดค่าใช้สอย ถนนพัง ช ารุดเสียหาย จะเบิกจ่ายจากงบ 

 ค่าใช้สอย  งบส ารองจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือ  
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  กรณีเกิดสาธารณะภัยต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 

ที่ประชุม  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกัน  
ประธานสภาฯ  - ครับเราก็ได้มีการอภิปราย ตอบข้อซักถาม  ในหลายๆประเด็น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย   

หรือซักถาม อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ 
รับหลักการ  ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม  รับหลักการ  ๑๐  เสียง 
ประธานสภาฯ  - ท่านใดไม่รับหลักการ ขอได้โปรดยกมือ  
ที่ประชุม  - ไม่รับหลักการ ๔  เสียง  
มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๐ เสียง  ไม่รับหลักการ ๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓        ๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                              งบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๐๕ (๓) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตาม       
ข้อ ๑๐๓ (๑) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
 



๑๑ 
 

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลา
นัดประชุม 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายบุญมา  เยาวะศรี ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๕ คน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรองได้แก่    ๑) นายสุพัฒน์  พรมเมฆ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
     ๒) นายอุทัย  จันทะวิลัย   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอ เป็นอย่างอ่ืนหรือหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี   
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕  คน 
มติที่ประชุม สรุป ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕  คน 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน 
                               โดยเสนอไปทีละคน และให้มีผู้รับรอง ๒ คน  เชิญเสนอคนที่ ๑ 
นางรุ่งนภา บูรณพล เสนอ นายบุญมา เยาวะศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รองประธานสภาฯ  ผู้รับรอง ได้แก่  
    ๑. นายพลเวียง  ค าสีลา   ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
    ๒. นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
นายทองฤทธิ์  คตสังหาร เสนอ นายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๒. นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
นายบุญมา เยาวะศรี เสนอ นายสุนันท์  หัสดร    ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายมานิต  เมฆศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
   ๒. นางวาสนา  แสนโชติ  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
นายสุพัฒน์  พรมเมฆ เสนอ นางหนูพิน  นามดี  ส.อบต.หมู่ที่  ๓   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นางรุ่งนภา  บูรณะพล  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  
   ๒. นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
 
 



๑๒ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 
นายพลเวียง  ค าสีลา เสนอ นางวาสนา แสนโชติ   ส.อบต.หมู่ที่ ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายอุทัย จันทะวิลัย  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๒. นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มี ผมขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๒  ประกอบไปด้วย 
๑. นายบุญมา เยาวะศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

   ๒. นายสันติ  ถวิลเครือ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
   ๓. นายสุนันท์  หัสดร  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
   ๔. นางหนูพิน  นามดี  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
   ๕. นางวาสนา แสนโชติ  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ๓.๓ การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลา
เท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นางวาสนา แสนโชติ ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องสภา อบต.ดงเย็น 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีในเสนอ ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบตามที่   นางวาสนา แสนโชติ เสนอ         

ขอได้โปรดยกมือ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ๓.๔ เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ
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เลขานุการฯ -แจ้งขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักจากเลิก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในวันนี้ ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น เพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ๓.๕ การนัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระท่ี ๒ และท่ี ๓  
ประธานสภาฯ -ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท่ี ๒ และ ๓    
ในวันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงเย็น (แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี) 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ๓.๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) ปีพ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ         เรียนเชิญ หัวหน้าส านกัปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาฯ 
นายฐานิสร์  มูลดี   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด       เรื่องเดิม ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑  ได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อ   

วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มิลติ
ฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก ชนิดสี  ตั้งไว้  ๗,๐๐๐ บาท  มีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มิลติฟังก์ชัน่แบบฉีดหมึก ชนิดสี โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ไม่น้อยกว่า  ๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  ๕ ภาพต่อนาที 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความสามารถในการถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- รองรับระบบ WiFi เชื่อมต่อแบบไร้สาย  สามารถสั่งงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคราวด์ได้  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,A๕,B๕,Letter,Legal และ Custom  
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๐๐๐ บาท (ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกระทรวงดิจิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นั้น  ซึ่งจะท าให้การจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวอาจไม่ได้คุณภาพและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อพิจารณา  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์มิลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก  ชนิดสี ตั้งไว้ ๗,๙๐๐ บาท  ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
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คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐ x ๔,๘๐๐dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  ๓๔ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า   
 จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๑             
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดการโอนงบประมาณดังนี้ 
โอนตั้งใหม่  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก  ชนิดสี  ตั้งไว้  
๗,๙๐๐ บาท 
โอนลด  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก  ชนิดสี  จ านวน 
๗,๐๐๐ บาท 
โอนลด  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๙๐๐ บาท   
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   เพ่ือให้ปฏิบัติ  ดังกล่าวขององค์การ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓        
(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๗  จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม  -พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่   
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย โอนตั้งใหม่  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป          
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก  ชนิดสี  ตั้งไว้  ๗,๙๐๐ บาท 
โอนลด  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก  ชนิดสี  
จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 
โอนลด  รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๙๐๐ บาท   

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๑๔  เสียง ไม่เห็นอนุมัติ – เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   ๓.๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
นายฐานิสร์  มูลดี   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด       เรื่องเดิม ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑  ได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อ

วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ตั้ง
งบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๑ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า๑.๘ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ แกน 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)   
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๑ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 



๑๖ 
 

๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า๑.๘ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ แกน 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)   
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ 
๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ไม่น้อยกว่า  ๒๐ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  ๒๐ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความสามารถในการถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,A๕,B๕,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)  
รายละเอียดทราบแล้วนั้น 
ข้อพิจารณา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม      ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นั้น  ซึ่งจะท าให้การจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวอาจไม่ได้คุณภาพและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาให้
ถูกต้องเหมาะสม   ดังนี้ 
ส านักปลัด 



๑๗ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๒ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกน หรือ 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีชองเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๒ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกน หรือ 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ

  จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีชองเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 



๑๘ 
 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ 
๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความสามารถในการถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
เพ่ือให้การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ  จึงเห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ข้อเท็จจริง   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
ได้ตั้งงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๑ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า๑.๘ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ แกน 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)   
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๑ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า๑.๘ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ แกน 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)   
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ 
๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ไม่น้อยกว่า  ๒๐ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  ๒๐ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความสามารถในการถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
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จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,A๕,B๕,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๐)  
รายละเอียดทราบแล้วนั้น 
ข้อพิจารณา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นั้น  ซึ่งจะท าให้การจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวอาจไม่ได้คุณภาพและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาให้
ถูกต้องเหมาะสม   ดังนี้ 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๒ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกน หรือ 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีชองเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
 
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จ านวน ๒ หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
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   ๑) ในกรณีท่ีมีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ 

๒) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน ๑ หน่วย 
- มีชองเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ 
๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความสามารถในการถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
จ านวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี ๒๕๖๑)   
เหตุผล ดั้งนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็น
ประโยชน์ต่อทาง  จึงเห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  ต่อไป 

ที่ประชุม  -พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่   



๒๒ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๑๔  เสียง ไม่เห็นอนุมัติ – เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ๓.๘  พิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดงเย็น 
ประธานสภาฯ  - ตามเอกสารที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น พิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดงเย็น นั้น ผมขอเชิญผู้บริหารหรือตัวแทน ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน 

หัวหน้าส านักปลัด ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘  ตามค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.๐๐๑๙/
๒๕๕๗  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  สั่ง ณ วันที่  
๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น ด้วยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะหมดวาระลงตามข้อ ๙ (คราวละ ๔ 
ปี) ในวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เห็นควรพิจารณา
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่  เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่สามารถด าเนินการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจั ดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘  จึงเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จ านวน ๒ คน        
เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ต่อไป 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาคัดเลือก สมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ ท่าน เชิญเสนอ ครับ  
ส.อบต.สุนันท์ - เสนอ นายบุญมา เยาวะศรี  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต.สันติ - เสนอ นาย อุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอ สมาชิกเป็นคณะกรรมการอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มี ผมขอสรุปว่า ตัวแทนจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่ได้รับการคัดเลือกจาก

เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดงเย็น ๑. นายบุญมา เยาวะศรี ส.อบต.   
หมู่ที่ ๕  ๒. นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓       ๓.๙  พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด) 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญผู้บริหาร ได้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้พิจารณา 
นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกที่เคารพ ทุกท่าน  เรื่องการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะต้องให้สภาฯ ได้พิจารณา ตามเอกสาร
ที่แจกกับสมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับหนังสือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด อบต.ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านดุง ได้เข้าร่วมหมดแล้ว  คงเหลือต าบลดง
เย็นของเรา ดังนั้น ผมจึงได้เสนอญัตติ ให้สภาได้พิจารณาร่วมกัน ว่าเห็นชอบจะเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว กับ อบต.เชียงหวาง หรือไม่  



๒๓ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้บริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้ทราบ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน ว่า
โครงการนี้จะเกิดประโยชน์หรือผลดีต่อชุมชนของเราอย่างไรบ้าง เชิญ ส.อบต.บุญมา 

ส.อบต.บุญมา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมอยากเรียนสอบถามผู้บริหารว่า ถ้า
อบต.ดงเย็น เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง 

นายก อบต.ดงเย็น โครงการนี้ ณ ตอนนี้ เขารวบรวมข้อมูล สอบถามความสมัคร ในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้บังคับแต่
อย่างใด แต่ ทุก อบต. เข้าร่วมกันหมดแล้ว คงเหลือแต่ อบต.ดงเย็น ของเราที่ยังไม่ได้เข้าร่วม เพราะ
ยังไม่ผ่านการให้ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น การจะเข้าร่วมได้ ต้องให้สภาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบก่อน ทางรัฐบาลเขาจะไม่ให้มีบ่อขยะแบบเปิด ถ้าต่อไปเขาไม่ให้มีบ่อขยะแบบเปิด เราก็จะ
ไม่มีที่ทิ้งขยะ ถ้า อบต.อ่ืนเขาท า เราไม่ท าเราจะไปทิ้งที่ไหน หวังว่าสมาชิกสภาฯ จะเข้าใจ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
          ท่านใด เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม        เห็นชอบ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ - ครับมีท่านใดจะฝากข้อซักถาม เสนอแนะ ในวาระอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามใดๆ  ขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุกท่าน ตลอดจน หัวหน้าส านักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ผมขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.  

 

                                   (ลงชื่อ)       หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางหนูพิน  นามดี ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
                                    (ลงชื่อ)    สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายสุนันท์  หัสดร) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                (ลงชื่อ)       สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 



๒๔ 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



๒๕ 
 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ /วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  ................. ......................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงชื่อ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 

 

 


