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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยวิสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่  ๒๗  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสุมิตร  เกิดรื่น   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๖. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๗. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๘. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๙. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๐. นายพีรวุฒ ิ เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๑. นายณฐพล  ภูมิรินทร์  เลขานุการสภา อบต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  
 ๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
 ๓. นายปกรณ์  เจริญเชื้อ  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 ๔. น.ส.สุภาพ  รื่นรวย   หัวหน้าส่วนการคลัง  
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต.   ติดภารกิจ 
  
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

อบต.ไชยราช สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ

พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด

อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๐ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๙   เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑    เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -   เสียง 
- ลาประชุม    -   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน  า (รายละเอียด
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
โดยโอนตั งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื อเครื่องสูบน  า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   
 - สูบน  า 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต. ด้วยส านักงานปลัด อบต.และกองคลัง อบต.ไชยราช มีความประสงค์ขอโอน

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
ส านักงานปลัด 

 โอนลด 
๑. หมวดค่าใช้สอย โครงการค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐ 
บาท  

   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
    งบลงทุน ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

(ไม่มีรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งจ่ำยตำมรำคำในท้องถิ่น)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 4 ตู้  ดังนี้ 
 - ตู้เก็บเอกสำร ชนิด ล้อเลื่อน 4 ชั้น จ ำนวน 2 ตู้  มีคุณลักษณะดังนี้   
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  - มีขนำด กว้ำง 90 ลึก30 สูง 180 ซม. หรือดีกว่ำ 
      - มีจ ำนวนชั้นอย่ำงน้อย 4 ชั้นหรือดีกว่ำ 
       - มีล้อเลื่อนใช้ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำย 
       - เหล็กท้ังหมดผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดผิวงำน ล้ำงไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 

- ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้  มีคุณลักษณะดังนี้   
  - ตู้เอกสำรเหล็กจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก 

       - จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก มือจับพลำสติก พร้อมกุญแจล็อก ลิ้นชักท้ังชุด (Central Lock) 
       - มีขนำด กว้ำง 461 ลึก62 สูง 71 ซม. หรือดีกว่ำ 

- ผลิตจำกแผ่นเหล็ก SPCC ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสำรป้องกัน  
  สนิม 

- ตู้เก็บเอกสำร ชนิด กระจกบำนเลื่อนจ ำนวน 1 ตู้  มีคุณลักษณะดังนี้ 
       - ตู้เก็บเอกสำรชนิด กระจกบำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต  

     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป (ตำม 
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 203 (10) 
โอนลด 

๒. - หมวดค่ำใช้สอย ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร อปพร.สัญจร งบประมำณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๐.๐๐ บำท  
     - หมวดค่ำใช้สอย ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทบทวนสมำชิก อปพร. 

งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บำท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ
หลังโอน ๐.๐๐ บำท  
      - หมวดค่ำใช้สอย ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกัน และลดอุบัติเหตุทำงถนน 

งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๔,๐๖๐ บำท โอนลด ๒,๐๐๐ บำท งบประมำณหลัง
โอน ๒,๐๖๐ บำท  

รวมโอนลดจ ำนวน ๓๒,๐๐๐ บำท 

โอนเพิ่ม 
งบลงทุน ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน ๓๒,๐๐๐ 

บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๔๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๓๒,๔๐๐ บำท 

กองคลัง 

โอนลด 
๑. – หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณคงเหลือ

ก่อนโอน ๕๕,๑๖๐ บำท โอนลด ๓๔,๐๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๒๑,๑๖๐ 
บำท  

รวมโอนลดจ ำนวน ๓๔,๐๐๐ บำท 
โอนเพิ่ม 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน ๓๔,๐๐๐ บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๓๔,๕๐๐ บำท 
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โอนลด 
๒.-หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณคงเหลือ

ก่อนโอน ๒๑,๑๖๐ บำท โอนลด ๓,๒๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๑๗,๙๖๐ บำท 
รวมโอนลดจ ำนวน ๓,๒๐๐ บำท 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ ำนวน ๓,๒๐๐ 

บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส ำหรับเก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800x4,800 dpi 
- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 

ช่อง เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง (ตำมบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 205 (15)  

 โอนลด 
  ๓.-หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณคงเหลือก่อน

โอน ๑๗,๙๖๐ บำท โอนลด ๒,๕๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๑๕,๔๖๐ บำท 
รวมโอนลดจ ำนวน ๓,๒๐๐ บำท 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่  
- งบลงทุน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA จ ำนวน 

1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)  
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี

เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ.2562) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง (ตำมบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 
205 (16) 
โอนลด 

  ๔.-หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน งบประมำณคงเหลือก่อน
โอน ๑๕,๔๖๐ บำท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๕,๔๖๐ บำท 

รวมโอนลดจ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน   
โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่ / (ไม่มีรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งจ่ำยตำมรำคำใน
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ท้องถิ่น) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 
10,000 บำท มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ (Octa core) ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ   
  2.2 GHz 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำ (ROM) ไม่น้อยกว่ำ 128 GB 
- มีหน้ำจอสัมผัสแบบ  Super Amoled และมีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 
1080x2220 Pixel 

- มีขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 6.0 นิ้ว   
- มีกล้องด้ำนหน้ำควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 24 Megapixel 
-  มีกล้องด้ำนหลังควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 24 Megapixel 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง (ตำม
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 205 (17) 
โอนลด 
 ๕.-หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๔,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลดจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพำ (Printer 
Mobile) โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่ / (ไม่มีรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งจ่ำยตำม
รำคำในท้องถิ่น) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพำ จ ำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

-พ้ืนที่กำรพิมพ์ (กว้ำงสูง : 2.9”/73.7 mm ยำวสูงสุด :  Continuous)  
-หน่วยควำมจ ำ 8MB SRAM; 4MB Flash 
-แบตเตอรี่ 1.5 Ah Li-Ion Battery 
-กำรเชื่อมต่อ USB 2.0 pcrt IrDA (standard) Bluetooth (optional) 
802.11b/g (optional) 

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       
งำนบริหำรงำนคลัง (ตำมบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้ำ 205 (14) 
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กองช่าง  
โอนลด 
 ๑.-หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๓๑๒๕๘๕ บาท โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๒๕๒,๕๘๕ บาท 

รวมโอนลดจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โอนตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ / โดยท ำกำรก่อสร้ำงป้ำยหมู่บ้ำน คสล. ขนำดกว้ำง 3 เมตร สูง 2.3 
เมตร จ ำนวน 2 ป้ำย พร้อมเขียนข้อควำมชื่อหมู่บ้ำน (ตำมรูปแบบ อบต.ไชยรำช) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 170 (1) 
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมอำชีพ รำยได้ กำรผลิตและกำรท่องเที่ยวในชุมชน) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
สภา อบต. เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
 - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
 - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
 - มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
 - ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
 - งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
๓.๒ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี  (รายละเอียดเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต. ด้วยส านักงานปลัด อบต.และกองคลัง อบต.ไชยราช มีความประสงค์ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
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 ส านักงานปลัด  
  ๑.งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 

งบประมำณอนุมัติ ๒๖๗,๔๐๐ บำท  
 ข้อความเดิม (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 2561) เพ่ือจ่ำย

เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)  
-ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บำท 
-ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 235,000 บำท 

 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน  
- รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง  
- เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำก
ประหยัดเบอร์ 5  

- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน  

- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง 
และสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้  

- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง ส ำหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอก

อำกำศ 
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 91 (4.1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มี
ควำมเป็นเลิศ) 

 ข้อความใหม่ (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 2561) เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)  

-ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,800 บำท 
-ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 235,000 บำท 
  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน  
- รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง  
- เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำก
ประหยัดเบอร์ 5  

- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน  
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- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง 
และสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้  

- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง ส ำหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอก

อำกำศ 
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป (ตำมบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 205 (18)  

 กองคลัง 
  ๑.งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร 

งบประมำณอนุมัติ ๓๔,๕๐๐ บำท  
 ข้อความเดิม (ไม่มีรำคำตำมบญัชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งจ่ำยตำมรำคำในท้องถิ่น) เพ่ือ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ดังนี้ 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิดกระจกบำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 2 ตู้    

เป็นเงิน 8,000 บำท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิด 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง (ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 91(4.1)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ) 

 ข้อความใหม่ (ไม่มีรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งจ่ำยตำมรำคำในท้องถิ่น )   
เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ดังนี้ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิดกระจกบำนเลื่อน ขนำด 6 ฟุต 
จ ำนวน 4 ตู้ เป็นเงิน 24,000 บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิดกระจกบำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต 
จ ำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง   
(ตำมบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 204 (10,11) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
  ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
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ประธานสภา อบต. มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
สภำ อบต. เห็นควรอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมท่ีเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต. สภำ อบต.ไชยรำชมี เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  
งบประมำณรำยจ่ำย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมำชิกสภำ อบต.ทั้งหมด  จ ำนวน  ๑๐   ท่ำน 
 - มีสมำชิกสภำ อบต.ในห้องประชุม  จ ำนวน  ๑๐   ท่ำน 
 - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลำ/ขำดประชุม จ ำนวน    -    ท่ำน 
 - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม  จ ำนวน    ๙   เสียง 
 - ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม  จ ำนวน     -   เสียง 
 - งดออกเสียง    จ ำนวน    ๑   เสียง 

 ๓.๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายก อบต. ด้วย อบต.ไชยราชมีความจ าเป็นต้องขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓๒,๔๐๐ บาท 

  ๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๓๔,๕๐๐ บาท 

  ๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน ๓,๒๐๐ บาท 

  ๕.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 

  ๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑส์ านักงาน ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๗.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคอกอ้ายเผือก จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

   รวม ๘ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๐๐ บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน  

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา 
อบต. เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามที่เสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติ เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
 ๓.๔ การขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา อบต. เรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญท่าน นายก 

อบต.ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายก อบต. ตามที่ อบต.ไชยราชได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพ่ือด าเนินโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ ๕๓๔,๘๐๐ 
บาท ต่อสภา อบต.ไชยราชคราวประชุมสภาฯ อบต. สมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบนั้น 
แต่ขณะนี้ อบต.ไชยราชยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวมีกระบวนการที่ต้องด าเนินการหลายกระบวนการ จึงไม่สามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้ทัน (ก่อหนี้ผูกพัน) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ อบต.ไชยราชยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติต่อสภา อบต.ไชยราช 
เพ่ือขยายระยะเวลากันเงินออกไปอีกหนึ่งปี 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฏหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน  

ข้อ ๕๙ วรรคสอง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข



~ ๑๑ ~ 
 

 

เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ประธานสภา อบต. มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภำ 
อบต. เห็นควรอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตำมที่เสนอ
หรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต.  -  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
- มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม จ านวน  ๑๐   ท่าน 
- ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
- มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินฯ  จ านวน  ๙     เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง    จ านวน  ๑     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

   (ลงชื่อ)............ณฐพล  ภูมิรินทร์........................... 
               (นายณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 
 (ลงชื่อ)............บุญน า   หงษ์ทอง............................ 

     (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
  
     
 

 


