
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นโตก 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1/2558   ครั้งที ่  1 

วันที ่  13   เดือนมนีาคม   พ.ศ.2558 

เวลา  09.30  น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

     รายชื่อผู้มาประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 

2 นายสมนึก  หมื่นสี 

รองประธานสภา 

อบต. สมนึก  หมื่นสี 

 3 นายส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. ส้มแป้น  อิงคนินันท์ 

 4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. ไพรนิ  บัวค า 

 5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก 

 6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. ชุติมา  อินทร์พร 

 7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. สมบูรณ์  ขนันทอง 

 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรอืง สมาชิกสภา อบต. รุ่ง  แก้วบุญเรอืง 

 9 นายบุญช่วย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญช่วย  ขาวลูกอิน 

 10 นางพัสวี  สิริบุตร สมาชิกสภา อบต. พัสวี  สิริบุตร 

 11 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 

 12 นางสายหยุด  พึ่งเมือง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมือง 

 13 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 

 14 นางอัมพร  ใกล้สมจติต ์ สมาชิกสภา อบต. อัมพร  ใกล้สมจติต์ 

 15 นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมือน 

 16 นายสมศักดิ์  ศรสีอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรสีอาด 

 17 นายสมศักดิ์  เฟื่องฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟื่องฟุ้ง 

 18 นางสงกรานต์  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุ่น 

 19 นายทวี  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. ทว ี แสงอุ่น 

 20 นางสนิท  โยเฮอืง สมาชิกสภา อบต. สนทิ  โยเฮอืง 

 21 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. เสวย  รักษา 

 22 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ์ 

 23 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. การะเกด  คงตาก 
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รายชื่อผู้มาประชุม 

   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย

เหตุ 

24 

นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตน

พันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

เบ็ญจมาภรณ์  รัตน

พันธ์ 

 25 นายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ 

 26 นายกิตติคุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. กิตติคุณ  กุลพันธ์ 

  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย

เหตุ 

1 

นางสาวลักษณา  ศิรชิื่น

วิจิตร 
ปลัด อบต. ลักษณา  ศิริชื่นวิจติร 

 2 นายจักรพงศ์  นามทองดี ครู จักรพงศ์  นามทองดี 

 3 นางสาวอารยา  ทานิสุทธ์ ครู อารยา  ทานิสุทธ์ 

 4 นางประกอบ   ใสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ประกอบ   ใสด ี

 

5 นายธนกฤต  พรมมาก 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 

7 ธนกฤต  พรมมาก 

 

6 นายสมร  สุนทอง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 

7 สมร  สุนทอง 

 7 นายเสนอ  เพชรเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เสนอ  เพชรเกิด 

 8 นางนงนุช  มิ่งขวัญ ก านันต าบลบ้านโตก นงนุช  มิ่งขวัญ 

 

9 นายเร่ง  ทากันจง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 

7 เร่ง  ทากันจง 

 10 นายชูเกียรติ  สมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ชูเกียรติ  สมสร้อย 

 11 นายวิชัย  วิสาระโภชน์ ผอ.โรงเรยีนบ้านทุ่งแค วิชัย  วิสาระโภชน์ 

 

12 นายลับแล  ไพรสุด 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 

7 ลับแล  ไพรสุด 

 



13 นายประยูร  จันทร์ค าเรอืง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ประยูร  จันทร์ค าเรอืง 

 14 นายณัฐวีร์  ศรสีวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฐวีร์  ศรีสวัสดิ์ 

 15 นายฉัตรชัย  ขันธะรีย์ ครู  โรงเรยีนบ้านโตก ฉัตรชัย  ขันธะรีย์ 

 

     

     

     

      

 

 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นโตก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมัยวิสามัญ  สมยัที่  1/2558   ครั้งที่ 1 

วันที่   13   เดอืนมนีาคม    พ.ศ.2558 

เวลา  09.30  น. 

ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ฯ มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  26  

คน  เข้าร่วมประชุม  26  คน  ไม่มาประชุม  -  คน  ครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การ

บริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตกครับ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ประกาศสอบราคาโครงการ

จัดซื้อหน้าที่ของ นายก ฯ  เคร่ืองออกก าลังกายหมู่ที่  2  และหมู่ที่  6  ไปแล้วนั้นตอนน้ีเราได้

ผู้รับจ้างแล้ว 



และจะด าเนินการติดตั้งเคร่ืองออกก าลังกายในวันน้ี  อีกหน่ึงเรื่องคอืเรื่อง

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  ซึ่งได้เพิ่มโครงการ

เข้าไปขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงค่ะ 

นางณิชาดา ฯ  ส าหรับการเพิ่มแผนคร้ังน้ีได้เพิ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ ากัดเซาะภายในต าบลบ้านโตก  

งบประมาณ  70,000  บาท 

2.โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกภายในต าบลบ้านโตก งบประมาณ  

100,000  บาท 

3.โครงการเดินท่อน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ภายในต าบลบ้านโตก  งบประมาณ  

100,000  บาท 

4.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในต าบลบ้านโตก  

งบประมาณ  180,000  บาท 

5.โครงการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ าประปาภายในต าบลบ้านโตก  งบประมาณ  

130,000  บาท 

6.โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบซับเมิ้ลภายในต าบลบ้านโตก  

งบประมาณ  100,000  บาท 
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7.โครงการเป่าท าความสะอาดบ่อบาดาล  งบประมาณ  100,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1.โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในชุมชน  งบประมาณ  100,000  บาท 

2.โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรแีละผู้น าชุมชน  งบประมาณ  100,000  

บาท 

3.โครงการศึกษาดูงานผู้น าชุมชน  งบประมาณ  300,000  บาท 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  งบประมาณ  100,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และ

วัฒนธรรม 

1.โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  งบประมาณ  100,000  บาท 

2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน  งบประมาณ  100,000  บาท 

3.โครงการประเพณลีอยกระทง  งบประมาณ  100,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



1.โครงการ  Big  Cleaning  Day  งบประมาณ  50,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาด้านความมั่นคงและป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมาร ี ทรงเจริญพระชนมายุ  5  รอบ  งบประมาณ  100,000  บาท 

2.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ งบประมาณ  

2,500,000  บาท 

3.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อม

กระเช้าไฟฟ้า  งบประมาณ  2,500,000  บาท 

4.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ  2,500,000  บาท 

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปีปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานการ

ประชุม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  

สมัย 

สามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  ครั้งที่  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  

13 กุมภาพันธ์  2558  เมื่อผมได้อ่านรายงานการประชุมแล้วมีสมาชิก

ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ  กรุณาขออนุญาตที่ประชุมสภา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา 

นายตุ๋ย ฯ ในหน้าที่  12  บรรทัดที่  22  “1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่  4  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  และ”  ตามข้อความดังกล่าวน้ันไม่

ถูกต้องเพราะ 
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หมู่ที่  6  ไม่เคยมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กครับ  ที่ถูกคอื

โครงการเรียงหนิยาแนวทางโค้งหมู่ที่  6 

ประธานสภา ฯ  ขอแก้ไขข้อความเป็น “1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  

4   

หมู่ที่  7  และ”  ด้วยครับ  มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรอืไม่

ครับ   



นายสมนึก ฯ ผมขอแก้ไขในหน้าที่  6  บรรทัดท่ี  4  “9.1 ซอยนางล้อม กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 240.00 เมตร” ตามข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องครับที่ถูกต้อง

คอืขนาดยาว  190.00  เมตรครับ 

ประธานสภา ฯ ขอแก้ไขข้อความเป็น “9.1 ซอยนางล้อม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 

เมตร”  ด้วยนะครับ  มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรอืไม่ครับ 

ที่ประชุม ฯ  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี  1  การขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ ขอเชิญปลัด

องค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตก  ชี้แจงเลยครับ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ขอโอนเงนิงบประมาณ  

ประจ าปี 

หน้าที่ของ นายก ฯ 2558  เพื่อด าเนนิการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แต่ปรากฎว่ากระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  2558  ใหม่ดังน้ันจึง

ขอเปลี่ยนแปลงราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ใหม่  ดังน้ี 

 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเดิม 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบที่  1  (จอขนาดไม่น้อย

กว่า  18  น้ิว)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 

แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz และมีหน่วยความจ า แบบ L3  Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB 

จ านวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากภาพวงจรหลัก ที่มีหลักความ

จ าหลักไม่น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB จ านวน1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรอืดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T  หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD  หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จ านวน 1 หน่วย 

 ราคาชุดละ  22,000  บาท  จ านวน  10  เคร่ือง  เป็นเงนิ  220,000  

บาท 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานใหม่ 

เครื่องคอมพวิเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่  1  (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ   

18.5  นิว้) 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 แกน

เสมือน (8 Thread)  โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน  ไม่น้อยกว่ำ 3.0 

GHz จ ำนวน 1 หนว่ย 

- หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB 

ส ำหรับแบบ L3 Cache  Memory หรอืแบบ Smart Cache Memory 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอื

ดีกว่ำ   ดังนี้ 

    1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยควำมจ ำขนำดไม่ 

น้อยกว่ำ 1 GB หรอื 

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตัง้อยู่  ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง

แบบ Graphics  Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง

ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB  หรอื 

      3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard  

Graphics มีควำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกว่ำ 1 GB  

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 1 TB จ ำนวน  1 หนว่ย 

-มี DVD-RW หรอืดีกว่ำ  จ ำนวน 1 หนว่ย 

-มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T  หรอืดีกว่ำจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ  1 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมำส์ 
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- มีจอภำพแบบ LCD หรอืดีกว่ำ ม ีContrast Ratio  ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมี

ขนำดไม่น้อยกว่ำ   18.5 นิ้ว  จ ำนวน  1  หนว่ย 

ราคาชุดละ  23,000  บาท  จ านวน  10  เคร่ือง  เป็นเงนิ  230,000  

บาท 

ประธานสภา ฯ  ผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง  งดออกเสยีง  -  เสียง 

ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี  2  การโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 ขอ

เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตก  ชี้แจงเลยครับ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  จะขอโอนเงนิงบประมาณ  

ประจ าปี 

หน้าที่ของ นายก ฯ 2558  เพื่อด าเนนิการตามโครงการดังต่อไปนี้ 

   1.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าและเงนิปรับปรุงค่าจ้าง

ประจ า   

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย

เงนิเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า  งบประมาณอนุมัติ  120,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  

0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  27,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  

147,000  บาท   

โอนลด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าและเงนิปรับปรุงค่าจ้าง

ประจ า  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ๆ   รายการโครงการท าความสะอาดครั้งใหญ่  (Big  Cleaning  Day)  

งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาทงบประมาณก่อนโอน  27,432.65  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  27,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  23,000  

บาท 

2.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณเีป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานใช้จ่าย



จากค่าใช้สอยส่วนกรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี  

1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า

วัสดุ ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบด าเนินงาน  หมวด 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน  งบประมาณ 
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อนุมัติ  100,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  7,130  บาท  จ านวนเงิน

ที่โอน  200,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  300,000  บาท     

โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณเีป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานใช้จ่าย

จากค่าใช้สอย 

ส่วนกรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี  

1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า

วัสดุ ฯลฯ   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการพัฒนาอาชีพ

กลุ่มสตรแีละผู้น าชุมชน  งบประมาณอนุมัติ  200,000  บาท  

งบประมาณก่อนโอน  200,000  บาท  จ านวนเงินที่โอน  200,000  

บาท  งบประมาณหลังโอน  0  บาท 

3.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เช่น 

กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ผ้าหมึกเคร่ืองปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ 

ฯลฯ  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทวัสดุส านักงาน  งบประมาณอนุมัติ  



100,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  27,374  บาท  จ านวนเงินที่โอน  

90,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  190,000  บาท     

   โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น 

กระดาษ  

แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ผ้าหมึกเคร่ืองปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ  

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน

อุดหนุนเงินอุดหนุนเอกชน  ประเภทอุดหนุนการบรกิารด้านสาธารณสุข  

(อสม)  งบประมาณอนุมัติ  195,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  

195,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  90,000  บาท  งบประมาณหลังโอน 

105,000  บาท 

4. โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านโตก  แผนงานบรหิารทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ประเภทอาหารกลางเด็กนักเรยีน  งบประมาณอนุมัติ  100,000  บาท  

งบประมาณก่อนโอน  38,800  บาท  จ านวนเงินที่โอน  50,000  บาท  

งบประมาณหลังโอน  150,000  บาท 
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โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านโตก  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบริหารงาน

ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทวัสดุอื่น 

ๆ  รายการวัสดุในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปและการเลือกตั้งซ่อม   

งบประมาณอนุมัติ   

50,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  50,000  บาท  จ านวนเงินที่โอน  

50,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  0  บาท 

5.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษค้างจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

งบ 

ด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายอื่น   ประเภทรายจ่ายอื่น  งบประมาณอนุมัติ  

0  บาท  งบประมาณก่อนโอน  0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  500,000  

บาท  งบประมาณหลังโอน  500,000  บาท 

โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานทั่วไป



เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงห้องประชุม  

งบประมาณอนุมัติ  500,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  500,000  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  500,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  0  บาท 

6.โอนเพิ่ม โอนเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รายละเอียด  

- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 

แกนเสมือน (8 Thead) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz  จ านวน 1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

ส าหรับแบบ L3 Cache Memory  หรอื แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรอืดีกว่า ดังน้ี 

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื 

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 

แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื 
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3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD - RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base - T หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 



- มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิวจ านวน 1 หน่วย 

งบประมาณเดิม แผนงานบริหารทั่วไป  งานบรหิารงานท่ัวไป  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน  10  ชุด  งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  

งบประมาณก่อนโอน  0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  220,000  งบประมาณ

หลังโอน  220,000  บาท 

งบประมาณใหม่  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  10  ชุด  งบประมาณอนุมัติ  220,000  

บาท  งบประมาณก่อนโอน  220,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  10,000  

งบประมาณหลังโอน  230,000  บาท 

โอนลด  โอนลดเพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รายละเอียด  

- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 

แกนเสมือน (8 Thead) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz  จ านวน 1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

ส าหรับแบบ L3 Cache Memory  หรอื แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรอืดีกว่า ดังน้ี 

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื 
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2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 

แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื 

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 



- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD - RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base - T หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิวจ านวน 1 หน่วย 

งบประมาณเดิม แผนงานบริหารทั่วไป  งานบรหิารงานท่ัวไป  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  10  ชุด  งบประมาณอนุมัติ  220,000  

บาท  งบประมาณก่อนโอน  200,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  

220,000  งบประมาณหลังโอน  0  บาท 

งบประมาณใหม่  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ   โครงการอบรม  อปพร.  งบประมาณอนุมัติ  500,000  

บาท  งบประมาณก่อนโอน  500,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  10,000  

งบประมาณหลังโอน  490,000  บาท 

7.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า และเงนิปรับปรุงค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงนิเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า  งบประมาณอนุมัติ  220,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  

111,490  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  

240,000  บาท 
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โอนลด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า และเงนิปรับปรุงค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท



รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ๆ  โครงการภาษาสู่อาเซียน  งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท  

งบประมาณก่อนโอน  50,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  20,000  บาท  

งบประมาณหลังโอน  30,000  บาท 

8.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงนิปรับปรุง

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือนค่าจ้างประจ า  

และค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ 

800,000  บาท งบประมาณก่อนโอน  353,507  บาท  จ านวนเงินที่

โอน  70,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  870,000  บาท 

โอนลด เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงนิปรับปรุง

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน

ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็ง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ   

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ  โครงการฝึกอบรม อปพร.  งบประมาณอนุมัติ  490,000  

บาท  งบประมาณก่อนโอน  490,000  จ านวนเงินที่โอน  70,000  

งบประมาณหลังโอน  420,000  บาท 

9.โอนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว  ประเภทเงนิ

ประจ าต าแหน่ง  งบประมาณอนุมัติ  42,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน 

1,808  บาท  จ านวนเงินที่โอน  23,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  

65,000  บาท 

โอนลด เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  โครงการ

ฝึกอบรม  อปพร.  งบประมาณอนุมัติ  420,000  บาท  งบประมาณก่อน

โอน  420,000  บาท  จ านวนเงินที่โอน  23,000  บาท  งบประมาณ

หลังโอน  397,000  บาท     

10.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรอื

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทยีู 
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1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า 

2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3.เคร่ืองปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก.2134 – 2545 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ

เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น

ละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

- ชนิดตั้งพื้นหรอืแขวน 

- ชนิดติดผนัง 

ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

7. การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว4  ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ

คณะกรรมการนโยบาย 

พลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3 /2539 (คร้ังท่ี 57) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 

2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทยีบคุณสมบัติ คอื 

- จ านวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทยีบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

- ถ้าจ านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทยีู 

ต่อ วัตต)์ ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของEER สูง ถอืว่าเคร่ืองปรับอากาศมี

ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี 

1.1 สวัตช์ 1 ตัว 

1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร 

1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ) 



9.1 แบบแยกส่วน 

(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
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ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทยีู 4,500 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  งบประมาณก่อน

โอน  0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  52,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  

52,000  บาท   

โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรอืชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทยีู 

1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า 

2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3.เคร่ืองปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก.2134 – 2545 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ

เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น

ละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

- ชนิดตั้งพื้นหรอืแขวน 

- ชนิดติดผนัง 

ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

7. การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว4  ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งท่ี 3 /2539 (คร้ังท่ี 57) เมื่อ

วันท่ี 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณา

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรยีบเทยีบคุณสมบัติ คอื 

- จ านวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทยีบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 



- ถ้าจ านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทยีู 

ต่อ วัตต)์ ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของEER สูง ถอืว่าเคร่ืองปรับอากาศมี

ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี 
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1.1 สวัตช์ 1 ตัว 

1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร 

1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ) 

9.1 แบบแยกส่วน 

(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทยีู 4,500 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็ง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ๆ โครงการฝึกอบรม อปพร.  

งบประมาณอนุมัติ  397,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  397,000  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  52,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  345,000  

บาท 

11.โอนเพิ่ม  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้  การจัดงานนิทรรศการ  

ประกวดแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันนักเรยีนและประชาชน  ค่าใช้จ่าย

ในการ 

ฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า

เบี้ยเลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  ค่าของรางวัล  หรอืงเงินรางวัล  

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  ค่าชดใช้

ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 



แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  งบประมาณ

อนุมัติ  50,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  27,140  บาท  จ านวนเงิน

ที่โอน  50,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  100,000  บาท 

โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  การจัดงานนิทรรศการ  

ประกวดแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันนักเรยีนและประชาชน  ค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน   
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ค่าของรางวัล  หรอืงเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  

และพวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ  แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ือง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ

ฝึกอบรม  อปพร.  งบประมาณอนุมัติ  345,000  บาท  งบประมาณก่อน

โอน  345,000  บาท  จ านวนเงินที่โอน  50,000  งบประมาณหลังโอน  

295,000  บาท 

12.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  (สายนายสมนึก)  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  

213.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมเกลี่ยแต่ง  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  

งบประมาณก่อนโอน  0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  23,700  งบประมาณ

หลังโอน  23,700  บาท 



โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงหนิผุซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  (สายนายสมนึก)  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  

213.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมเกลี่ยแต่ง  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  

งบประมาณอนุมัติ 300,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  300,000  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  23,700  งบประมาณหลังโอน  276,300  บาท 

13.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการลงหนิผุซ่อมแซมถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  (สายคลองวังใหญ่)  ต าบลบ้าน

โตก อ าเภอ 

เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  

400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมเกลี่ยแต่ง  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  งบประมาณก่อนโอน  0  บาท  จ านวนเงินที่

โอน  53,700  บาท  งบประมาณหลังโอน  53,700  บาท 
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โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  (สายคลองวังใหญ่)  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  

400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมเกลี่ยแต่ง  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านสะแกงาม  

งบประมาณอนุมัติ  276,300  บาท  งบประมาณก่อนโอน  276,300  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  53,700  บาท  งบประมาณหลังโอน  222,600  

บาท 



14.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการลงหนิผุซ่อมแซมถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 จุด 

จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. 

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 72.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. 

จุดท่ี 4 ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 453.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค  งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  งบประมาณก่อนโอน  0  

บาท  จ านวนเงินที่โอน  118,500  บาท  งบประมาณหลังโอน  

118,500  บาท 

โอนลด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 จุด 

จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. 

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 72.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. 

จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 453.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  

บ้านสะแกงาม  งบประมาณอนุมัติ  222,600  บาท  งบประมาณอนุมัติ  

300,000  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  118,500  บาท  งบประมาณหลังโอน  

104,100  บาท 
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15.โอนเพิ่ม  เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

เพชรบูรณ์  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่  บ้าน หมู่ที่ 

8 บ้านสะแกงาม ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 5 จุด ดังน้ี  

จุดท่ี 1 ซอย 2 

จุดท่ี 2 ซอย 3    



จุดท่ี 3 ซอย 4/1 

จุดท่ี 4 ซอย 4/3 

จุดท่ี 5 ซอยเสมา 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบเงิน

อุดหนุน หมวดเงนิอุดหนุนส่วนราชการอื่น  ประเภทอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 

ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์   งบประมาณอนุมัติ  0  บาท  งบประมาณก่อน

โอน  0  บาท  จ านวนเงินที่โอน  104,100  บาท   งบประมาณหลังโอน  

104,100  บาท 

โอนลด  เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์  

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแก

งาม  

ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 5 จุด ดังน้ี  

จุดท่ี 1 ซอย 2 

จุดท่ี 2 ซอย 3    

จุดท่ี 3 ซอย 4/1 

จุดท่ี 4 ซอย 4/3 

จุดท่ี 5 ซอยเสมา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง

สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  

บ้านสะแกงาม  งบประมาณอนุมัติ  104,100  บาท  งบประมาณก่อนโอน  

104,100  บาท  จ านวนเงนิที่โอน  104,100  บาท  งบประมาณหลังโอน  

0  บาท 

ประธานสภา ฯ  ผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง  งดออกเสยีง   -   เสียง 
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ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  

สภา อบต. 

หน้าที่ของนายก อบต. บ้านโตกได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการไว้เป็นจ านวนมากและบาง

โครงการงบประมาณมากเกินไป  น่าจะน าเงนิที่ได้อนุมัติไปแล้วนั้นมา

จัดท ามาโอนเพื่อน าไปโครงการอื่น ๆ   และน าเงินไปพัฒนาหมู่บ้านได้ ซึ่ง

ได้แก่ 

 1.โครงการติดตั้งป้ายซอย  ตั้งไว้  200,000  บาท  ขอโอนออก 

100,000  บาท   

2.โครงการปรับปรุงห้องประชุม  ตั้งไว้  500,000  บาท  ขอโอนทั้งหมด 

3.โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้  2,000,000  บาท  ขอโอน

ทั้งหมด 

4.โครงการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรยีน  ตั้งไว้  

1,000,000  บาท  ขอโอนออก  500,000  บาท   

ซึ่งเงนิที่ขอโอนออกมาน้ีจะน าไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ  โดย

จัดสรรให้หมู่บ้านละ  200,000  บาท   และขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้

แจ้งความประสงค์ว่าจะน าเงนิจ านวนน้ีไปท าโครงการอะไรบ้าง  โดยขอให้

แจ้งได้ที่ผู้อ านวยการกองช่าง  เพื่อที่จะได้ให้ช่างด าเนินการส ารวจและ

ประมาณการราคาโครงการต่อไป  หากงบประมาณใดเกิน  200,000  

บาท  ก็จะได้ขอจ่ายขาดเงนิสะสมเพื่อน ามาเพิ่มให้เต็มจ านวนแต่จะต้องไม่

เกินหมู่บ้านละ  300,000  บาท  แต่หากหมู่บ้านใดได้ท าโครงการที่ได้ขอ

จ่ายขาดเงนิสะสมเมื่อคราวประชุมในวันที่  30  กันยายน  2557  ไปแล้ว

ต่อมาสภา ฯ  ได้มีมติให้ยกเลิกโครงการทั้งหมดเน่ืองจากที่มาของ

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ  จะปรับลดลงให้เหลือเพียง  200,000  

บาท  ซึ่งหมู่บ้านที่ได้ท าไปแล้วได้แก่หมู่ที่  2  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  10  แต่

จะท าโครงการอะไรบ้างน้ันในการประชุมคร้ังหน้าเราจะมาพูดคุยกันอีก

คร้ังหน่ึง  ดังน้ันจงึขอให้สภา  ฯ  พิจารณาค่ะ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  26  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง  งดออกเสยีง   -   เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ส าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีน้ีหากหมู่บ้านใดมีปัญหาภัยแล้วเกิดขึ้น

ก็ขอให ้



หน้าที่ของนายก อบต. ท าหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาและขอรับสนับสนุนงบประมาณมา  

เพราะตอนน้ีเรายังมีเงินงบกลางเหลือยู่สามารถน ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน  หากหมู่บ้านใดมีปัญหาภัยแล้งแจ้งได้เลย

ค่ะ 

นางส้มแป้น ฯ หมู่ที่  1  ประสบปัญหาแหล่งน้ าแห้งไม่พอผลิตน้ าประปา 

นายคนอง ฯ หมู่ที่  2  ตอนน้ียังพอใช้อยู่แต่ต่อไปอาจต้องขอติดตั้งซับเมิสเพิ่ม 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ หมู่ที่  3  น้ าประปาไม่พอใช้ 
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นายบุญช่วย ฯ หมู่ที่  4  น้ าประปายังพอใช้ได้อยู่ 

นายประมวล ฯ หมู่ที่  5  น้ าประปาไม่พอใช้ 

นายตุ๋ย ฯ หมู่ที่  6  น้ าประปาไม่พอใช้  เพราะบ่อน้ าไม่เพียงพอ 

นางอัมพร ฯ หมู่ที่  7  ขอเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม 1 บ่อ 

นายสมศักดิ์ ฯ หมู่ที่  9  สระน้ าใกล้แห้งแล้ว 

นายทว ีฯ หมู่ที่  10  ท่อประปาตันอยากให้เปลี่ยนท่อประปาให้ใหม่ ส่วนน้ ายังมีใช้

อยู ่

นางสนิท ฯ หมู่ที่  10  น้ าประปาพอใช้ 

นางการะเกด ฯ หมู่ที่  12  น้ าประปาไม่พอใช้ 

นางเบ็ญจมาภรณ์ ฯ หมู่ที่  13  น้ าประปาพอใช้ 

นายณัฐวีร์ ฯ ส าหรับในแต่ละหมู่บ้านช่วงน้ีก็ได้แจ้งผมเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งซึ่ง

ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับปริมาณน้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา  ซึ่ง

เป็นปัญหาในทุกหมู่บ้านและแนวทางแก้ไขก็คอืต้องหาแหล่งน้ าเพิ่ม  แล้ว

พอ อบต.ไปท าโครงการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มน้ าก็แห้งอีกมันจะเป็นปัญหา

ทุกปี  เน่ืองจากระดับใต้ดินน้ันจะเปลี่ยนเส้นทางไปทุกปี  ถงึแม้จะเจาะบ่อ

บาดาลเพิ่มมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  หากทางหมู่บ้านจะเสนอ

โครงการเพื่อเจาะบ่อบาดาลก็ให้ส ารวจแหล่งน้ าให้ดี  เพื่อจะได้ไม่เสีย

งบประมาณไปทุกปี  ผมจึงขอเสนอให้ทาง อบต.จัดท าโครงการส ารวจ

แหล่งน้ าใต้ดิน  เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลด้านแหล่งน้ าที่แน่นอน 

นายลับแล ฯ ผมนายลับแล  ไพรสุด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  ผมขอเสนอให้ขุดลอก

คลองเพื่อใช้เก็บกักน้ าไว้ส าหรับท าการเกษตร 

นายณัฐวีร์ ฯ ในการท าโครงการขุดลอกคลองน้ันผมขอความร่วมมือให้ผู้น าหมู่บ้าน  ไม่

ว่าจะเป็นสมาชิก อบต. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมส ารวจไปกับผมและ



คณะเพราะปัญหาที่พบคือพอ อบต.จะท าโครงการประชาชนก็ไม่ยอมให้

ขุดลอกเพราะไม่ยอมให้รุกล้ าเข้าไปในที่ดินของตน 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ทางโรงเรยีนมีปัญหาอะไรจะเสนอหรือไม่ค่ะ 

หน้าที่ของนายก อบต. 

นายจักรพงษ์ ฯ ไม่มีครับ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ ส าหรับการจัดงานประเพณสีงกรานต์ปีน้ีทาง อบต.ขอชี้แจงว่าตามที่เราได้

จัด 

หน้าที่ของนายก อบต. มาทุกปีแล้วการซื้อของขวัญมาแจกให้แก่ผู้สูงอายุน้ันส านักตรวจเงิน

แผ่นดินอาจจะมีการเรียกเงนิคืน  เพราะการแจกของขวัญน้ันถอืว่าไม่ได้

เป็นประเพณีวัฒนธรรม  ดังน้ันในปีน้ีหากมีการจัดงานก็จะมีเพียงการรด

น้ าด าหัวผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวไม่มีการแจกของขวัญ  ที่ประชุมคิดว่า

ควรจะจัดงานสงกรานต์หรอืไม่ค่ะ 
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ที่ประชุม เห็นชอบไม่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

ปลัด อบต.ปฏิบัต ิ หาก อบต.ไม่จัดงานในแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านก็ให้จัดที่วัดประจ าหมู่บ้านนะ

ค่ะ 

หน้าที่ของนายก อบต. หากมีอะไรให้ อบต.ช่วยเหลือก็ให้แจ้ง  เช่น  อาจจะขอรถบรรทุกน้ าไปส่ง

น้ าให้ก็ขอให้แจ้งมาได้เลยค่ะ 

นายคนอง ฯ วัดจันทร์นิมิต  จัดงานวันที่  12  เมษายน  2558   

นางการะเกด ฯ หมู่ที่  12  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวันท่ี  13  เมษายน  2558 

นายตุ๋ย ฯ วัดทุ่งแค  จัดงานวันที่  14  เมษายน  2558 

นายสุระศักดิ์ ฯ หมู่ที่  13  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวันท่ี  15  เมษายน  2558 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 

 

 

  ลงชื่อ      กิตติคุณ  กุลพันธ์    ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายกิตติคุณ  กุลพันธ์) 

  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านโตก 



 

 

  ลงชื่อ    ประมวล  สุขดี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายประมวล  สุขดี) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 

           (ลงชื่อ)    คนอง  พุฒฟัก    กรรมการ          

                                                                       (นายคนอง  พุฒฟัก) 

                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  หมู่ที่  2 
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(ลงชื่อ)    ตุ๋ย  ทองดี       กรรมการ          

                                                                         (นายตุ๋ย  ทองดี) 

                                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  หมู่ที่  6 

 

 

(ลงชื่อ)  สมนึก  หมื่นสี       กรรมการ          

                                                                      (นายสมนึก  หมื่นสี) 

                                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  หมู่ที่  8 

 

 

 

 

 

 

 


