
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
วันที่ 22 เมษำยน  2564 เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
------------------------- 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายมนูญ  ไพรเกาะ ประธานสภา อบต. มนูญ  ไพรเกาะ  
2 นายณรงค์  จาเกาะ รองประธานสภา อบต. ณรงค์  จาเกาะ  
3 นายอมร  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 อมร  ทือเกาะ  
4 นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง  
5 ร้อยตรีสมพงษ์  พิพิธภัณฑ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมพงษ์  พิพิธภัณฑ์  
6 นางตวงทิพย์  เกิดนอก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตวงทิพย์  เกิดนอก    
7 นายโสภณ  ศรีสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 โสภณ  ศรีสันเทียะ  
8 นายสุเทพ  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุเทพ  ทือเกาะ  
9 นายจิรพัฒน์  หวังแนวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 จิรพัฒน์ หวังแนวกลาง  

10 นายสมชาย  แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมชาย  แย้มศิลา  
11 นายจักรินทร์  กองทุ่งมน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 จักรินทร์  กองทุ่งมน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายวัชรพล  จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ วัชรพล  จอนเกาะ  
2 นายวีรยุทธิ์  รองในเมือง รองนายก อบต. วีรยุทธิ์  รองในเมือง  
3 นายเจน  วรรณบวร รองนายก อบต. เจน  วรรณบวร  
4 นายนิกร  คนึงจิตร เลขานุการนายก อบต. นิกร  คนึงจิตร  
5 นายปฏิวัติ  นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ปฏิวัติ  นวมโคกสูง  
6 นายถาวร  พุ่มเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ถาวร  พุ่มเกาะ  
7 นายนรินทร์  ไพเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นรินทร์  ไพเกาะ  
8 นางสาวปฐพร  ยนจอหอ รองปลัด อบต. ปฐพร  ยนจอหอ  
9 นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง ผอ.กองคลัง พัทธนันท์ พรหมในเมือง  

10 นางมณีนุช  สุปัญญเดชา ผอ.กองช่าง มณีนุช  สุปัญญเดชา  
11 นางสาววรัญญา  รักนา หวัหน้าส านักปลัด อบต. วรัญญา  รักนา  
12 นายประชัน  กาญจนพิมาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชัน  กาญจนพิมาย  
13 นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช  
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม  วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านเกาะ  มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  ๑๑  คน มาประชุม  11  คน ไม่มา  -  คน  ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้า
สู่ระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

  1.1 กำรเรียกเปิดประชุมสภำ อบต.บ้ำนเกำะ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1  
        ประจ ำปี พ.ศ. 2564  

ประธำนสภำฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะมีการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อราชการอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  

  อ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้มีหนังสือ ที่ นม 0023.7/2099 ลงวันที่ 8 
เมษายน 2564 เรื่อง เรียกเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  แจ้งว่าได้พิจารณาและประกาศเรียกเปิดประชุมวิสามัญสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน) 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
กุมภำพันธ์ 2564 

ประธำนสภำฯ  มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟัง
อีกครั้งหนึ่ง 

เลขำนุกำร  (สรุปรำยงำนกำรประชุม) 
ประธำนสภำฯ   ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความใดที่ฝ่าย
เลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่ประชุม  
(ทิ้งช่วงเวลำเล็กน้อย)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

   ๓.๑ รำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๖4 (สถำนะทำงกำรเงิน) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดของรายรับ-รายจ่าย 
ประจ าไตรมาสที่ 2 แทนก่อน 

ผอ.กองคลัง  ขอชี้แจงรำยละเอียดรำยรับจริง-จ่ำยจริง ดังนี้ 

หมวด ประเภท ประมำณกำร รับจริง รับจริงเกิน
ประมำณกำร 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 4,326.00 4,326.00 

 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 0.00 1,220.88 1,220.88 

 ภาษีป้าย 1,400,000.00 1,095,460.00 -304,540.00 

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5,000,000.00 27,067.82 -4,672,932.18 

 รวมหมวดภาษีอากร 6,400,000.00 1,128,074.70 -5,271,925.30 

หมวดค่าธรรมเนี ยม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 12,000.00 5,878.20 -6,121.80 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 20.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 50,000.00 4,663.10 -45,336.90 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 700,000.00 303,500.00 -396,500.00 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

500.00 0.00 -500.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,000.00 1,210.00 -3,790.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,500.00 800.00 -1,700.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 500.00 0.00 -500.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น 

15,000.00 0.00 -15,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 200,000.00 143,318.27 -56,681.73 

ค่าปรับอื่น ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

 

/หมวด... 
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หมวด ประเภท ประมำณกำร รับจริง รับจริงเกิน
ประมำณกำร 

หมวดค่าธรรมเนี ยม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย 

6,000.00 0.00 -6,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

80,000.00 0.00 -80,000.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

6,000.00 0.00 -6,000.00 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 -2,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,000.00 400.00 -2,600.00 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,000.00 0.00 -2,000.00 

 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต  

1,085,600.00 459,789.57 -625,810.43 

ห ม ว ด ร า ย ไ ด้ จ า ก 
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี  36,000.00  6,000.00  -30,000.00 

ดอกเบี้ย 1,400,000.00 348,186.16 -1,051,813.84 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,436,000.00 354,186.16 -1,081,813.84 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 6.71 6.71 

 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 6.71 6.71 

หมวดรายได้จากทุน  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 10,000.00 13,500.00 3,500.00 

 รวมหมวดรายได้จากทุน 100,000.00 13,500.00 3,500.00 

หมวดภาษีจัดสรร  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 650,000.00 218,391.84 -431,608.16 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,100,000.00 885,404.36 -8,214,595.64 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 6,000,000.00 4ฃ1,365,131.41 -4,634,868.59 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3000,000.00 26,843.06 -273,156.94 

ภาษีสรรพสามติ 8,000,000.00 2,304,440.13 -5,695,559.87 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

8,000.00 0.00 -8,000.00 

 

/หมวด... 
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หมวด ประเภท ประมำณกำร รับจริง รับจริงเกิน
ประมำณกำร 

หมวดภาษีจัดสรร ค่าภาคหลวงแร่ 150,000.00 0.00 -150,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 80,000.00 12,897.97 -67,102.03 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

13,000,000.00 2,123,406.00 -10,876,594.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 37,289,000.00 6,936,514.77 -30,352,485.23 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจโอนเลือกท า 

24,165,400.00 5,256,315.50 -18,909,084.50 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 24,165,400.00 5,256,315.50 -18,909,084.50 

รวมท้ังหมด 70,386,000.00 14,148,387.41 -56,237,612.59 

 

 

 

 



รายจา่ยจริงตามงบประมาณ 

 หมวด
รายจา่ย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการสารณ
สุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

งานบริหาร 

งานคลัง 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานบริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยว
สาธารณสุข 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถม  ศึกษา 

งานส่งเสรมิ
และสนับสุนน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 558,000.00 139,080.00      139,080.00         

เงนิค่าตอบแทนประจ า
ต าแหนง่นายก/รองนายก 

48,000.00 12,000.00      12,000.00         

เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

48,000.00 12,000.00      12,000.00         

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา 

96,000.00 23,760.00      23,760.00         

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา อปท. 

1,252,400.00 280,050.00      280,050.00         

เงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 10,658,800.00 2,184,084.00      1,359,414.00 80,220.00 71,500.00 424,940.00 93,510.00   154,500.00  

เงินประจ าต าแหน่ง 438,000.00 46,500.00      36,000.00   10,500.00      

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 6,073,100.00 1,253,270.00  547,480.00    391,930.00 135,750.00 68,780.00 109,330.00      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

362,800.00 66,110.00  35,650.00    14,050.00 6,285.00 3,000.00 7,125.00      

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 233,000.00 58,540.00  58,540.00             

รวมงบบุคลากร 19,768,100.00 4,075,394.00  641,670.00    2,268,284.00 222,255.00 143,280.00 551,895.00 93,510.00   154,500.00  

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัตริาชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

525,000.00 111,024.00     0.00 14,924.00  0.00 83,600.00 2,000.00 10,500.00    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

57,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ค่าเช่าบ้าน 624,000.00 120,400.00     23,800.00 69,600.00  0.00 27,000.00 0.00     

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

150,000.00 42,200.00     29,800.00 4,200.00  0.00 3,800.00 0.00   4,400.00  

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่
บรกิาร 

6,470,000.00 944,937.90  293,868.00   131,214.00 98,855.90  55,500.00 176,500.00 189,000.00 0.00    

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ 

70,000.00 2,975.00      2,975.00  0.00  0.00     

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะอืน่ 

5,683,800.00 421,196.13  0.00 209,328.13 69,570.00 37,888.00 9,200.00  0.00 700.00 0.00 7,350.00  85,260.00 1,900.00 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

1,800,000.00 230,505.83  42,063.30   0.00 21,476.20  3,855.00 163,111.33 0.00     



 
 หมวด

รายจา่ย 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการสารณ
สุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

งานบริหาร 

งานคลัง 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานบริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยว
สาธารณสุข 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถม  ศึกษา 

งานส่งเสรมิ
และสนับสุนน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

 ค่าวัสดุ วัสดุส านกังาน 2280,000.00 52,261.40     16,616.40 4,585.00  12,180.00 5,350.00 13,530.00     

วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 350,000.00 54,990.00      0.00     5,495.00 49,495.00 0.00  

วัสดุงารนบ้านงานครัว 60,000.00 19,180.00      6,180.00    3,000.00   10,000.00  

วัสดุก่อสร้าง 185,000.00 9,865.40      0.00   9,865.40  0.00    

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 610,000.00 176,096.00  173,400.00   0.00 0.00   0.00  2,696.00    

วัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,670,000.00 336,015.80  257,835.77   3,387.48 23,120.30   31,165.65  20,506.60    

วัสดุการเกษตร 35,000.00 10,370.00      6,350.00       4,020.00  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 40,000.00 0.00     0.00 0.00  0.00 0.00 0.00    0.00 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ 260,000.00 88,720.00     24,420.00 40,400.00  0.00 7,700.00 16,200.00     

วัสดุส ารวจ 40,000.00 0.00      0.00   0.00      

วัสดุอื่น 381,800.00 32,730.00  29,880.00    0.00  0.00 0.00  2,850.00    

วัสดุเครื่องแต่งกาย 150,000.00 0.00  0.00         0.00    

  วัสดุเครือ่งดบัเพลงิ 98,000.00 0.00           0.00    

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 431,600.00 23,951.20             23,951.20  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอื
การแพทย ์

140,000.00 0.00    0.00         0.00 0.00 

วัสดุกีฬา 30,000.00 0.00   0.00            

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 500,000.00 83,128.35  797,047.07    68,354.03       14,774.32  

ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล 65,000.00 8,280.25      7,914.31       365.94  

ค่าบรกิารโทรศัพท ์ 20,000.00 982.26      982.26       0.00  

ค่าบริการไปรษณีย ์ 181,000.00 6,738.00     4,603.00 685.00   1,087.00 363.00   0.00  

  ค่าบรกิารสื่อสารและ             
โทรคมนาคาม 

274,000.00 72,676.54     0.00 71,199.94       1,476.00  

รวม งบด าเนินงาน 21,181,200.00 2,849,224.06  797,047.07 209,328.13 69,570.00 271,728.88 451,001.94 0.00 71,535.00 509,879.38 224,093.00 49,397.60 49,495.00 144,248.06 1,900.00 

 

 

 



 
 หมวด

รายจา่ย 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการสารณ
สุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

งานบริหาร 

งานคลัง 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานบริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยว
สาธารณสุข 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถม  ศึกษา 

งานส่งเสรมิ
และสนับสุนน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งบ
ลงทุน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 239,000.00 26,200.00     0.00 11,000.00   4,200.00    11,000.00  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 820,000.00 0.00      0.00     0.00    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 216,600.00 114,870.00     76,300.00 0.00   34,270.00    4,300.00  

ครุภัณฑ์การเกษตร 20,000.00 0.00           0.00    

  ครุภัณฑเ์ครือ่งดบัเพลงิ 200,000.00 0.00           0.00    

ครุภัณฑ์อื่น  100,000.00 0.00           0.00    

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์

500,000.00 399,000.00           399,000.00    

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 303,000.00 47,662.00         47,662.00      

  ครุภัณฑ์โรงงาน 42,500.00 0.00         0.00      

 ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

2,188,600.00 0.00      0.00    0.00   0.00  

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่นิตบิุคคลหรอื
เอกชน 

50,000.00 0.00               

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค 2,420,700.00 0.00               

รวมงบลงทุน 7,100,400.00 587,732.00     76,300.000 11,000.00   86,132.00 0.00 399,000.00  15,300.00  

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

15,000.00 0.00      0.00         

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 2,315,000.00 175,039.00         38,039.00  0.00 0.00 137,000.00 0.00 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน ์

130,000.00 0.00    0.00           

รวม งบเงินอุดหนุน 2,460,000.00 175,039.00    0.00  0.00   38,039.00  0.00 0.00 137,000.00 0.00 

 

 

 

 



 
 หมวด

รายจา่ย 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการสารณ
สุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

งานบริหาร 

งานคลัง 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกีย่ว
สาธารณสุข 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถม  ศึกษา 

งานส่งเสรมิ
และสนับสุนน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งบกลาง งบกลาง เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

350,000.00 47,395.00 47,395.00              

เบีย้ยังชีพผูสู้งอาย ุ 14,550,000.00 3,005,000.00 3,005,000.00              

เบีย้ยังชีพคนพกิาร 3,050,000.00 594,000.00 594,000.00              

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

90,000.00 12,000.00 12,000.00              

  ส ารองจ่าย 500,000.00 0.00 0.00              

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 374,600.00 11,000.00 11,000.00              

เงนิช่วยพเิศษ 30,000.00 0.00 0.00              

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

924,500.00 42,088.80 42,088.80              

  เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รบั
บ านาญ (ชคบ.) 

7,200.00 1,683.00 1,683.00              

  รวม งบกลาง 19,876,300.00 3,713,166.80 3,713,166.80              

  รวมสทุธ ิ 70,386,000.00 11,400,555.86 3,713,166.80 1,438,717.07 209,328.13 69,570.00 348,028.88 2,730,285.94 222,255.00 214,815.00 1,185,945.38 317,603.00 448,397.60 49,495.00 451,048.06 1,900.00 
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นำยก อบต.  โดยสรุปผลการ ได้ด าเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ๔ ไตรมาส ซึ่งปัจจุบัน
ได้ผ่านไตรมาสแรกไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำกเงินรำยรับ เงินสะสม
และทุนส ำรองเงินสะสม (ไตรมำสที่สอง 2 วันที่ 1 ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖4) รายละเอียดดังนี้  
รำยจ่ำย 
รำยกำร ประมำณกำร  

(ทั้งปี) 
จ่ำยจริงไตรมำสที่สอง 

(บำท) 
หมำยเหตุ 

งบกลาง 19,876,300.00 3,713,166.80  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,002,400.00 466,890.00  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 17,765,700.00 3,608,504.00  
ค่าตอบแทน 1,356,000.00 273,624.00  
ค่าใช้สอย 14,023,800.00 1,599,614.86  
ค่าวัสดุ 4,761,400.00 804,179.80  
ค่าสาธารณูปโภค 1,040,000.00 171,805.40  
ค่าครุภัณฑ์ 2,441,100.00 587,732.00  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,659,300.00 -  
รายจ่ายอื่น - -  
เงินอุดหนุน 2,460,000.00 175,039.00  

รวมรายจ่าย 67,161,750.00 11,400,555.86  

รำยรับ 
รำยกำร ประมำณกำร  

(ทั้งปี) 
รับจริงไตรมำสที่สอง 

(บำท) 
หมำยเหตุ 

หมวดภาษีอากร 6,400,00.00 1,128,074.70  
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ 1,085,600.00 459,789.57  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค - -  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,436,000.00 354,186.16  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - 6.71  
หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 13,500.00  
หมวดภาษีจัดสรร 37,289,000.00 6,936,514.77  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,165,400.00 5,256,315.50  

รวมรายรับ 70,386,000.00 14,148,387.41  

  ซึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้ มีรายรับ สูงกว่า รายจ่าย  2,747,831.55 บาท  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

/เลขานุการ... 
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เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตร
มาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน
นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ
รายงานดังกล่าว 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการด าเนินการไตรมาสที่สอง มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ซึ่ง
ส าหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่ท่านนายกฯ ได้น ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่าน
สมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
   4.1 ขออนุมัติยกเลิกจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ตามที่สภา อบต.บ้านเกาะ ได้มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 9,257,900 
บาท นั้น ในคราวการประชุมสามัญสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อม
ยกระดับฝาบ่อพักน้ า 
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 - 
7.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร  และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อจ านวน 33 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอย 17   
หมู่ที่ 5 

612,900 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 46  
ข้อ 96 

 
   

/ล าดับ... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 130 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ
จ านวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยข้างร้านขาย

ของ หมู่ที่ 4 

60,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 39  
ข้อ 66 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตรยาว 60 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยข้าง

บ้านเลขท่ี 120 
หมู่ที่ 4 

69,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 39  
ข้อ 65 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 75 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16.00
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 8 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 
นางสมนึก  
หมู่ที่ 4 

114,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 75 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 29.00
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ
จ านวน 13 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 

คุณเครือวัลย์  
หมู่ที่ 4 

274,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 74 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12.83
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า 
ซอย 33  
หมู่ที่ 2 

66,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 25  
ข้อ 17 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ผิวจราจร
ลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 - 7.00 เมตร ยาว 100  
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่ 
น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลืองขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 22.17  
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ  
จ านวน 10 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ซอยตรงข้ามร้าน
เพลินพุง หมู่ที่ 2  

458,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 24   
ข้อ 14  
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ขยายผิวและปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง ,ยาว 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ผิว
จราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย 4.50 - 8.50 เมตร ยาว 
1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 158 ฝา และปรับปรุงเปลี่ยนฝา
บ่อพักเป็นเหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 7 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
หมู่บ้าน

พฤกษชาติ  
หมู่ที่ 3 

3,773,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 2 

ข้อ 3 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ขยายผิวและปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง ,ยาว 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตาราเมตร ผิว
จราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร และปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อ
พักเป็นฝาเหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 110 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
หมู่บ้าน 

บ้านเกาะธานี 
หมู่ที่ 6 

3,831,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 2 

ข้อ 1 

 

 

/ทางกองช่าง... 
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ทางกองช่าง ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

ปรากฏว่าเนื้องานของแต่ละโครงการไม่ตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่แท้จริง  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวข้างต้นไปก่อน เพ่ือให้ได้เนื้องานตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่
แท้จริง และจักได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งหนึ่งในวาระต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

เลขำนุกำรสภำ  ข้อกฎหมำย  
เนื่ อ งจากการ พิจารณาอนุมัติ จ่ ายขาดเ งิ นสะสม เป็ น ไปตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561   
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  จาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  

และเมื่อจะขออนุมัติยกเลิกกำรจ่ำยขำดเงินสะสมที่ได้รับกำรอนุมัติไปแล้วนั้น ก็
จะต้องเป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  จำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข เช่นกัน 

ประธำนสภำฯ  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะอภิปราย
ซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

   4.2 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน       
จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้  เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3  ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีดังนี้  

 
 
 
 
 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน หน่วย 

1 ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 101,705,404.07 บาท 
2 หักกันเงินรายได้ค้างรับและลูกหนี้ต่าง ๆ 1,506,537.47 บาท 
3 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 5,665,389.00 บาท 
4 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2562 (2 โครงการ) 266,000.00 บาท 
5 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 5 ปี 2562 (2 โครงการ) 427,400.00 บาท 
6 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2563 (4 โครงการ) 3,043,100.00 บาท 
7 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2563 (8 โครงการ) 2,896,000.00 บาท 
8 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2563 (5 โครงการ) 1,305,000.00 บาท 
9 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2564 (11 โครงการ) 2,223,100.00 บาท 
10 หัก  กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2564 (9 โครงการ) 9,257,900.00 บาท 
11 บวก เงินสะสมรับ  0.00 บาท 
12 คงเหลือเงินสะสม 75,114,977.60 บาท 
13 หัก เงินส ารองด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 4,200,000.00 บาท 
14 หักกันเงิน 10% (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
7,038,600.00 บาท 

15 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 63,876,377.60 บาท 
16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (กองช่าง 9 โครงการ)  7,811,900.00 บาท 
17 คงเหลือยอดเงินสะสม 56,064,477.60 บาท 
18 เงินทุนส ารองสะสม 50,172,482.82 บาท 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,811,900 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 - 4.00 เมตร ยาว 42 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 162 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 33   

หมู่ที่ 2 

55,600 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 25  
ข้อ 17 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ขยายผิวจราจร คสล.กว้าง,ยาว ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ผิวจราจรลาดยางกว้าง
เฉลี่ย 4.50 - 8.50 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 
0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
7 ,600 ตารางเมตร พร้อมงานตี เส้นจราจร            
(สีเหลือง,ชาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ
จ านวน 158 ฝา และปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็น
ฝาเหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 7 ฝา พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
หมู่บ้าน

พฤกษชาติ  
หมู่ที่ 3 

3,773,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 2  

ข้อ 3 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 52 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยข้าง

บ้านเลขท่ี 120 
หมู่ที่ 4 

54,300 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 39  
ข้อ 65 

/ล าดับ... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 - 5.00 เมตร ยาว 72 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 14.00
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 7 ฝา  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 
นางสมนึก  
หมู่ที่ 4 

94,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 75 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 616 ตารางเมตร เชื่อมทางผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.40 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.50 เมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง ,ขาว ตามแบบ)   
มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ า 29.00  ตารางเมตร และ
ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อจ านวน 13 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 

คุณเครือวัลย์  
หมู่ที่ 4 

234,600 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 74 

6 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อม
ยกระดับฝาบ่อพักน้ า 
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 - 
7.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จ านวน 
33 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ 
ซอย 17  
หมู่ที่ 5 

592,700 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 46  
ข้อ 96 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ  พื้นที่ด าเนินการ  งบประมาณ  หมายเหตุ  

7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic  
Concrete  
ขยายผิวจราจร คสล.กว้าง,ยาว ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ผิวจราจรลาดยางกว้าง
เฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา  
0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6 ,650 ตารางเมตร พร้อมงานตี เส้นจราจร            
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตรและปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝา 
เหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 110 ฝา พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด  
 

สายทางบริเวณ 
หมู่บ้านเกาะธานี 

หมู่ที่ 6  

2,837,000  บรรจุอยู่ใน 
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 2  

ข้อ 1 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ซ่อมผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่
ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  6 . 0 0  ต า ร า ง เ ม ต ร 
ถนนลาดยางกว้างเฉลี่ย 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9.00 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 38 

(ข้างโคราช
พลาสติกเดิม)  

หมู่ที่ 2 

89,700 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1 

หน้า 26  
ข้อ 20 

 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 58 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 232 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือ,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 6 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยศาลา
ประชาคม 
หมู่ที่ 4 

81,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.

2564  
ครั้งที่ 1 
หน้า 39  
ข้อ 67 

รวมทั้งสิ้น 7,811,900.00 

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำดเล็กน้อย
ด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้งบประมำณ
เปลี่ยนแปลงไป   

ประกอบกับในวาระที่ผ่านมา สภา อบต.บ้านเกาะ ได้ขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 9,257,900.00 บาท ก็จะท าให้
ยอดเงินคงเหลือสะสมทั้งสิ้น 65,322,377.60 บาท  
(56,064,477.60 + 9,257,900.00) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

เลขำนุกำรสภำ  ข้อกฎหมำย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด   

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภทตามระเบียบ (อบต.บ้ำนเกำะ ได้ด ำเนินกำรส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (กบท.) ไปแล้ว จ ำนวน 756,056.80 บำท และเงินกองทุน
ทดแทน จ ำนวน 11,000 บำท)  

/(3) ให้กันเงิน... 
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้ค านึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะอภิปรายซักถาม 
ใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

๔.3 ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4   

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง  

นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ในการการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ในส านักงาน โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่   จึงมี
ความจ าเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้   

กองช่ำง จ านวน 38,300 บาท  
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนเพ่ิม   

กองช่าง   
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
ชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)       
 

 
 
00240 
00241 
00111 
54100000 
5411600 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
โอนมา
ตั้งเป็น
รายการ
ใหม ่
 

/ด้าน... 
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ด้าน/แผน/งาน 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก     
(6 core) โดยมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณ 
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ 
สามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย  

       
 

      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
     - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมคีุณลักษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วย 
ความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล 
ผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
      

       

 

/กองช่าง... 
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กองช่ำง (ต่อ) 
ด้าน/แผน/งาน 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย   
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
          - มีช่องเชือ่มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง           
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
     2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง  ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,300.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,300.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอนมา
ตั้งเป็น
รายการ
ใหม ่
 
 

/กองช่าง... 
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กองช่ำง (ต่อ) 

ด้าน/แผน/งาน 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัสบัญชี งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย
เหตุ 

     - มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

     - มีความเร็วในการพิมพร์่างขาว
ด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที 

     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5  
ภาพ ต่อนาที(ipm) 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง   
     - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  
50 แผ่น  
     - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,  
Legal และ Custom  
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
พฤษภาคม2563 ประกาศ ณ วันที่  
12 พฤษภาคม 2563 

       

2. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
(1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
อเนกประสงค์ (Dumper) จ านวน  
1 คัน โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดงันี้ 
   - เครื่องยนต์ดเีซล 9-15 แรงม้า 
ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการใช้งาน 
   - ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
   - ระบบยกเทไฮโดรลิค 
   - มีระบบสตาร์ทกุญแจ 
   - ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 
   - ติดตั้งระบบไฟหนา้-หลัง และไฟเลีย้ว 
   - อุปกรณ์เป็นของใหม่ท้ังหมด 

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

5410500 250,000.00 250,000.00 4,000.00 - 254,000.00 คาดว่า
ไม่
เพียงพอ 
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ด้าน/แผน/งาน 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ
ก่อนโอน 

โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย
เหตุ 

โอนลด  
กองช่าง  

แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 
00310  
00311  
 
54200000  
5421100  

   
  
  
  
  
  

1,280,000.00  

 
 
 
 
 
  

1,241,700  
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

 34,300.00 

 
 
 
 
 
 

1,207,400.00 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 
     (5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) บริเวณกลางบา้น
เกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางด าถึง
หอพักนางอรุณ) เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) ถนนกว้าง
เฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว    
107 ม. และ/หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 636 ตร.ม.พร้อมงานตีเสน้
จราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.97 ตร.ม. และ
ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 14 ฝา พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 28 ข้อ 3 

00310  
00312  
5420000  
5421100  

   
  
  

504,000.00  

 
 
 

504,000.00 
 
 

 
 
 

- 

 
 
 

 4,000.00 

 
 
 

500,000.00 

 

 

 

/กองการศึกษา... 
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กองกำรศึกษำฯ จ านวน 153,000 บาท   

ด้าน/แผน/งาน   
งาน/หมวด/ประเภท  

รหัสบัญชี  งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

โอนเพิ่ม  โอนลด  คงเหลือ  หมาย 
เหตุ 

โอนเพ่ิม    
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
แผนงานการศึกษา     
งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา 

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ 
ส านักงาน เป็น 
     เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
40,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
     1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาด 
ไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู  
     2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาที่
รวมค่าตดิตั้ง  
     3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าคามเยน็ 
ขนาดไมเ่กิน 40,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5  
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
     5) มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร ์ 
      

 
 
00210 
00212 
 
54100000 
5410100 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

153,000.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

153,000.00 

 
 
 
 
 
 
โอนมา
ตั้งเป็น
รายการ
ใหม ่
 

 

 

 

/กองการศึกษา... 
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กองกำรศึกษำฯ (ต่อ) 
ด้าน/แผน/งาน   

งาน/หมวด/ประเภท  
รหัสบัญชี  งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม  โอนลด  คงเหลือ  หมาย 

เหตุ 
     6) การจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ
ขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยดั
พลังงาน ควรพจิารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มคี่า
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า  
     7) การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ     
        (1) แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณด์ังนี้ สวิตช์ 1 
ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 
4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 
     8) ค่าติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)  
         (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 
4,000 บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 
บีทียู 5,500 บาท 
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
 

       

โอนลด  
กองการศึกษาฯ  

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น 
     (4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2564  
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 153,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,000.00 
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ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำดเล็กน้อย
ด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้งบประมำณ
เปลี่ยนแปลงไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะ
อภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

๔.4 ขออนุมัติแก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  เนื่องจากรายละเอียดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) และ 
รายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ไม่เตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่จะติดตั้ง และไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จริงและเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ส านักปลัด อบต. และกองช่าง จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติแก้ไขค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข  

ข้อควำมเดิม  ข้อควำมใหม่  
หมวดครุภัณฑ์ (54100000)  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600)  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(5410600)  ดังนี้ 

1)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับ 
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปงบประมาณตั้งไว้    
500,000 บาท  ประกอบด้วย 

     (1.1)  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป    
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
               - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า   
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
       - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  
(frame per second)  
               - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut- 
off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน 
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
       - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  

     - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
     - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาว 

โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  

(Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความ 

แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range  
หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไป 
แสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 

หมวดครุภัณฑ์ (54100000)  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(5410600)  ดังนี้ 

1)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับ  
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปงบประมาณตั้งไว้ 500,000  
บาท  ประกอบด้วย 
         (1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา  
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ จ านวน 12 ตัว ๆ ละ  
22,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
               - มีความละ เ อียดของภาพสู งสุ ด ไม่น้ อยกว่ า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
               - มี frame rate ไม่ น้ อยกว่ า  25 ภาพต่ อวิ นาที  
(frame per second)  
                - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
               - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX   
ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX  
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
               - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
               - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
               - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  
(Motion Detection) ได ้ 
               - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได้  
 

/ค าชี้แจง... 
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ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
     - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video  

Interface Forum)  
     - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264  

เป็นอย่างน้อย 
               - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ 
 ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

     - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ ์
เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือ ดีกว่า  

     - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C  
เป็นอย่างน้อย 
       - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ้ 
เป็นอย่างน้อย  

     - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ  
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ MiniSD Card 
               - ต้องมี Software Development Kit (SDK)  
หรือ Application Programming Interface (API) ใน  
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ  
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
               - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
               - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
               - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT)  

               - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง 
               - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)  
               - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 
เป็นอย่างน้อย  
                - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 
และ IPv6 ได ้ 
               - มี ช่ อ ง เ ชื่ อ มต่ อ ร ะบบ เค รื อ ข่ า ย  ( Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  และ สามารถ 
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
               - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  
               - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น
อย่างน้อย  
               - สามารถใช้ งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, 
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย 
               - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ 
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
               - ต้องมี Software Development Kit (SDK)  
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้อง  
               - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
               - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม  
               - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
เ กณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

/ค าชี้แจง... 
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ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
          (1.2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
               - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้อง
วงจรปิดโดยเฉพาะ 

     - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 

     - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video  
Interface Forum)  

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
               - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่
ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel-  

     - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ  
HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้  
เป็นอย่างน้อย  

     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด 
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด 
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB  

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

     - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
     - ต้องมี Software Development Kit (SDK)  

หรือ Application Programming Interface (API) ใน 
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
 

          (1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 8,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
               - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 
OSI Model  
               - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  
               - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 
Address  
               - มี ช่ อ ง เ ชื่ อ มต่ อ ร ะบบ เค รื อ ข่ า ย  ( Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 
8 ช่อง  
               - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web 
Browser ได ้ 
               - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เ กณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
          (1.3) ค่าสายไฟและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นเงิน 145,740 
บาท แยกเป็น 
               - สายไฟ VCT 2 x 2.5  จ านวน 225 เมตร ๆ ละ 
150 บาท เป็นเงิน 33,750 บาท 
               - สาย Pigtail LC จ านวน 15 เมตร ๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
               - สายไฟเบอร์ออฟติก (SPLICE TRAY) จ านวน        
7 เมตร ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 
               - สายรับส่งสัญญาณ (SFP) 1 คอร์ Link จ านวน    
12 เมตร ๆ ละ 1,590 บาท เป็นเงิน 19,080 บาท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
               - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  

     - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
หรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT)  
          (1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  จ านวน  3  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

     - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ  
OSI Model 

     - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
     - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000  

Mac Address 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า และ
สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวน
ไมน้อยกว่า 8 ช่อง 
               - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
Web Browser ได ้

     - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่อง 
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT)  

               -  สายไฟเบอร์ออฟติกแบบอ่อน (Patch cord 
lC/SC) และอุปกรณ์ปลีกย่อยในการติดตั้งกล้องอ่ืน ๆ เป็นเงิน 
2,360 บาท 
               - สายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร 6Core จ านวน 
2,175 เมตร ๆ ละ 28 บาท เป็นเงิน 60,900 บาท 
               - สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Cat 5 Out Door 
จ านวน 450 เมตร ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
               - ตู้เก็บอุปกรณ์ CCTV ภายนอก จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 
2,900 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท 
          (1.4)  ค่าบริการติดตั้ง เป็นเงิน 40,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 –2565 ) หน้า 149 ข้อ 6 
 

 
 

/ค าชี้แจง... 
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ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
          (1.4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA 
(1,200 Watts) 
       - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 
220+/-20%  
      - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 
220+/-10%  
      - สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อย
กว่า 5 นาที 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT)    
          (1.5)   ค่าสายไฟและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
          (1.6)   ค่าบริการติดตั้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 –2565 ) หน้า 149 ข้อ 6 
 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

/กองช่าง... 



-34- 
กองช่าง 

ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไข 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000) 

          (5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) 

บริเวณกลางบ้านเกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางด าถึงหอพักนางอรุณ)       

ตั้งไว้ 504,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง 

(Asphaltic Concrete) ถนนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว    

107 ม. และ/หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.พร้อมงานตีเส้น

จราจร    (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 24.97 ตร.ม. และ

ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 14 ฝา พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 28 ข้อ 3 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000) 
          (5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
บริเวณกลางบ้านเกาะ (บริเวณหน้าบ้านนางด าถึงหอพักนางอรุณ) ตั้งไว้ 
500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด า เนินการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) 
ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 107 ม. 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 - 4.20 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 39 ม.  
ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 1.80 – 3.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 34 ม. 
ช่วงที่ 4 ถนนกว้างเฉลี่ย 2.80 – 3.20 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 43 ม.  
และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,030 ตร.ม. และงานขยายผิว 
คสล.ตามแบบที่ อบต.ก าหนด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.พร้อมงานตี
เส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม. และ
ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อจ านวน 26 ฝา พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
เหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 8 ฝา พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 28 ข้อ 3 

หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (5410500) 

     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (Dumper) จ านวน 1 คัน 

ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้

     - เคร่ืองยนต์ดีเซล 9-15 แรงม้า ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการใช้งาน 

     - ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 

     - ระบบยกเทไฮโดรลิค 

     - มีระบบสตาร์ทกุญแจ 

     - ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 

     - ติดตั้งระบบไฟหน้า-หลัง และไฟเลี้ยว 

     - อุปกรณ์เป็นของใหม่ท้ังหมด 

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (5410500) 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (Dumper) จ านวน 1 คัน ตั้งไว้ 

254,000 บาท โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้

     - เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่นอ้ยกว่า 9 แรงม้า ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการใช้งาน 

     - ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 

     - ระบบยกเทไฮโดรลิค 

     - มีระบบสตาร์ทกุญแจ 

     - ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 

     - ติดตั้งระบบไฟหน้า-หลัง และไฟเลี้ยว 

     - อุปกรณ์เป็นของใหม่ท้ังหมด 

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำดเล็กน้อย
ด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้งบประมำณ
เปลี่ยนแปลงไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 “ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และ
ประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนนำยกฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นำยก อบต. ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านก็รู้กันดีอยู่ว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2010 (COVID-19)  ฝากทุกท่านระมัดระวังและดูแลสุขภาพตัวเองและประชาชนในเขต 
พ้ืนทีข่องตนเอง 

นำยวีรยุทธิ์ฯ   เช่นกันครับ ฝากให้ทุกท่านดูสุขภาพของตนเอง เพราะไวรัสสายพันธุ์นี้มันกระจาย 
รองนำยก อบต.  ตัวและติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วมาก 

ประธำนสภำฯ  ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอ่ืน ผมขอปิดประชุม    
(จึงสั่งปิดประชุม)  

ที่ประชุม  -รับทราบ-  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  

 

     (ลงชื่อ)        บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง  ผู้จดรายงาน   
        (นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง) การประชุม  
      เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ  

 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ไดประชุมพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ สมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 เ ม่ือวันที่  22 เมษำยน 2564 แล ว เม่ือวันที่  7        
พฤษภำคม 2564 เห็นวำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไวเปนหลักฐำน 
 

(ลงชื่อ)      ณรงค์  จาเกาะ ประธานกรรมการ 
                   (นายณรงค์  จาเกาะ) 

 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)    จักรินทร์  กองทุ่งมน กรรมการ  (ลงชื่อ)    โสภณ  ศรีสันเทียะ กรรมการ 
        (นายจักรินทร์  กองทุ่งมน)              (นายโสภณ  ศรีสันเทยีะ) 
 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6      สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 
 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  25  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 

 
(ลงชื่อ)      มนูญ   ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน 
            (นายมนูญ   ไพรเกาะ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


