บัน ทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อ วันที่....๑..เดือน
กัน ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐. ๐ ๐ น. เป็น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ปรากฏว่า รายงานการประชุม ถูก ต้อ งเรีย บร้อ ย
จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลำดับที่
๑

ซื่อ - สกุล
นายระวิ มุขวัฒน์

๒

นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดื

๓

นายณรงค์ มาแก้ว

ลายมือซื่อ
- <

2

j j

หมายเหตุ
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รายงานการประชุม สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลาบสกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒£๖๓
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
ผู้มาประชุม
ลำดับ ท ี่
ขื่อ - สกุล
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
๒ นายขัยยศ ทวีพล
๓ นายเดชภพ อิฎฐผล
(ริ^
นายวีระ มุขโรจน์
นายวรรณคดี เจยุภ ัก ดี้
๕
๖ นางขวัญเรือน วิสัยมาศ
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์
๘ นายสมศักดี้ ดำเนินผล
๙ นายสุเบต นาคเกิด
๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล
๑๑ นายระวิ มุขวัฒน์
๑๒ นางสาวศิริ'ขวัญ จันทร์ธิบดี
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว
๑๕ นายวินิตย์ นิลกรรณ์

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
ส.อบต.หม่ที่ ๑
ส.อบต.หม่ที่ ๑
ส.อบต.หม่ที่ ๒
ส.อบต.หม่ที่ ๓
ส.อบต.หม่ที่ ๓
ส.อบต.หม่ที่ ๔
ส.อบต.หม่ที่ ๔
ส.อบต.หม่ที่ ๕
ส.อบต.หม่ที่ ๖
ส.อบต.หม่ที่ ๖
ส.อบต.หม่ที่ ๗
เลขานุการสภา อบต.
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ผู้ไม่มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
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๖
๗

ขื่อ - สกุล
—

ตำแหน่ง
—
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•—

หมายเหตุ
—

/ผ้เข้าร่วมประชุม.
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
(รี^

ซื่อ - สกุล
นายเจริญ อิฏฐผล
นายบรรจง นำนาผล
นายสุรสิทธึ๋ วงศ์ผะดาย
นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ
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ตำแหน่ง
ลา £)มือซื่อ
นายก อบต.
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รองนายก อบต.
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เลขานุการนายก อบต.
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สกาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนตำบลลานสกา ขอลาการประชุม จำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๒. นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๖๓ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาท่าน
ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายสุเบต นาคเกิด
สมาชิก อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔

ผมขอแก้ไขรายละเอียดในหน้าที่ ๙ ในขั้นตอนการเสนอให้มี
จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน สามคน นั้น แก้ไชจากนาย
สมศักดิ้ ดำเนินผล เปีนผู้เสนอนั้น ข้อเท็จจริงคือประธานสภาเปีนผู้
เสนอ จึงขอให้แก้ไขรายละเอียดข้อนี้ให้ถูกต้องครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขอขอบคุณ ท่านสุเบตด้วยครับ ที่ได้เสนอแก้ไขรายละเอียดให้
ถูกต้อง มีสมาชิกท่านอื่นแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอีกหรือไม่ครับหากไม่
มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๓ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมๆ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เห็นชอบ จำนวน
๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไฝมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๔.๑ พิจ ารณาเห็น ชอบ (ร่า ง^ข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกาครับ

- (si —

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา

ข้า พเจ้า นายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณาเห็นขอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสมัยประซุมนี้
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอพิจารณาเห็นชอบ
(ร่าง) ข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
บันทึกหลักการและเหตุผล
พิจารณาเห็น ชอบ (ร่าง) ข้อบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงป้จจุบัน มาตรา ๘๗ “งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะ
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด
รายจ่ายซึ่งกำหนดไว่ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น หรือมี
ความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเห็นขอบด้วยกับร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอ
นายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และให้ นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว....”
เหตุผล
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๔๖๓ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗
และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ถึงบีจจุบ ัน ข้อ ๔๔ วรรคสาม “...ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวิไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงขอเสนอญัตติ
พิจารณาเห็นขอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มาเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

-๖-

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา

ข้า พเจ้า นายเจริญ อิฎฐผล ตำแหน่ง นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการ
'ฝึกอบรมขุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา ประจำปี ๒๕๖๓ ในสมัยประขุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการ
'ฝึกอบรมขุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา ประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
บันทึกหลักการและเหตุผล
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการผีเกอบรมขุด
ปฏิบัต ิการจิตอาสาภัยพิบ ัติ
ประจำองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี ๒๕๖๓
หลักการ
ตามพระราขบัญ ญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงป้จจุบัน มาตรา ๖๗ “ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้... (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ประกอบกับพระราขบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ “ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประซาขนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้...(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๓/๑ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙
เหตผล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๘๑๓
ลงวันที่ ๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้น การใช้จ ่า ยเงิน สะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำ
เงิน สะสมไปใช้จ ่ายในการดำเนิน การจัด ผีเกอบรมจิต อาสาภัย พิบ ัต ิไ ด้
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมตามโครงการผีเกอบรมขุด ปฏิบ ัต ิก ารจิต อาสาภัย พิบ ัต ิป ระจำ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อ สภาองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลลานสกา ในสมัยประขุมนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกาได้ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไวใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑ แล้วนั้น
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๘๑๓
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมชอง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ชองประชาซน เปีนอำนาจหน้าที่ชององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก่ไฃป้ญหาความ
เดือดร้อนของประขาซนตามอำนาจหน้าที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก่ไชเพิ่มเติม ข้อ ๘๙/๑ ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก่ไชเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการจัดผีเกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการผีเกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี ๒๕๖๓
เปีนเงิน'จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในครั้งนี้
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขอให้ท่านสมาชิกร่วมกันพิจารณาตามเอกสารที่ได้มอบให้แล้ว
นะครับ สมาซิกท่านใดมีช้อสอบถามหรือต้องการหารือเพิ่มเติมเชิญได้
ครับ
ไม่มี
หากไม่ม ีส มาซิก ท่า นใดหารือ เพิ่ม เติม ผมจะขอมติน ะครับ
สมาซิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการผีเกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการแกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี
๒๕:๖๓ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
๑๐ เสียง
ไม่เห็นขอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๔.๓ พ ิจ ารณ าอน ุม ัต ิโ อน งบ ป ระมาณ รายจ่า ยป ระจ0าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๓ ครั้งที่ ๘ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา ครับ

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา

ข้า พเจ้า นายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ครั้งที่ ๘ รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ ประกอบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ คงเหลือหลาย
รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปิญหาการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (<ะ0\/1ว-๑๙) และเพื่อให้สามารถใช้
งบประมาณที่เหลือใช้ดังกล่าว สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประซาซนในตำบลลานสกา และปัญหาการขาดแคลน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซึ่งชำรุดจากระบบไฟฟ้าสำนักงานไม่เสถียร ซึ่งมี
ความจำเป็นในการใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประขาขนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
๑,๘๐๓,๗๒๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมขน จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
คนงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ อัตรา

-๙-

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครศรีธรรมราซ(ก.อบต.นครศรีธรรมราซ) เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๔) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๘
งบประมาณคงเหลือ ๑๙๖,๒๓๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหก
พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยขอโอนลด จำนวน ๔๔,๐๐๐
บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
จำนวน ๑๔๑,๒๓๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สามสิบบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๔๔.๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานเคหะและขุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายควน
กลาง - เขาวัง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา จำนวน
๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิก
ถนนพร้อมลงหินคลุก สายควนกลาง-เขาวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา โดยทำการบุกเบิกถนนยาว ๑๘๐ เมตร (เริ่ม
จากถนนเดิมบริเวณสวนนางร่าน เรือนทอง ถึงบริเวณสวน
นางสาวพรพนา อากาศกลาย) กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และ ลงผิวจราจรหินคลุก ยาว
๑๘๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒
ลบ.เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผัง
ที่กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘
โดยขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔๔.๐๐๐.-บาท
(สี่หมื่นห้าพันใ]าทถ้วน)งบประมาณหลังโอน ๔๔.๐๐๐.-บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราขการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเถ้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น
สมาขิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา) แทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ

- ๑๐ -

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๒ และบัญชีโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ อนุมัติเมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๓๑๐.๐๐๐ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยขอโอนลด จำนวน
๓๐๙.๐๐๐ บาท (สามแสนเถ้าพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๑.๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๓๐๙.๐๐๐ บาท (ลามแสนเถ้าพันบาท
ถ้วน]
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา จำนวน ๓๐๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเถ้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายหาด
ทรายขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา โดยทำการบุกเบิกถนนยาว
๖๒๐ เมตร (เริ่มจากถนนบริเวณสวนนายนายปรีชา จันทรมณี
ถึงบริเวณสวนนางประทุม พัดลับ) กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมปรับระดับ
บางช่วง จำนวน ๑๒๐ ลบ.เมตร และ ลงผิวจราจรหินคลุก ยาว
๖๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า
๒๔๘ ลบ.เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐
เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน และ วางท่อระบายนํ้า
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ
ละ ๑๐ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้าย
ประขาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แผนผังที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๑
โดยขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๐๙.๐๐๐.บาท(ลามแสนเก้าพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน ๓๐๙.๐๐๐.-บาท
(สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๓. โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จำนวน ๓,๖๔๔,๒๒๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสอง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบลในสำนักงานปลัด ดังนี้

- ๑๒ -

จำนวน ๑ แถว จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย พร้อมติดตั้งป้ายประขาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๑-๒๕๖๕;) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๓
โดยขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๓๐■ ๐๐๐ บาท (สาม
แลนลามหมื่นบาท) งบประมาณหลังโอน ๓๓๐■ ๐๐๐ บาท
(สามแลนลามหมื่นบาทถ้วน)
๔. โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เซ่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลาง รถขยะ ระบบเสียงตามสาย ๆลา งบประมาณ
คงเหลือ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนไททถ้วน) โดยขอโอนลด
จำนวน ๖๘.๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือหลังโลนลด จำนวน ๓๒.๐๐๐ (สามหมื่น
สองพันบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๖๘.๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท (หก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้งานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานสกา จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz
หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔
MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB

- ๑๓ -

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือ ซนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑
ซ่อง
- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า ๓ ซ่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดีอนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิพัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เซ่น เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ
งบประมาณคงเหลือ ๓๒.๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยขอ
โคนลด จำนวน ๒.๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๒๙.๕๐๐ (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๒.๕๐๐ ‘บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐
VA จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒

พ.ศ.๒๕:๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ งบประมาณคงเหลือ
๒๙.๖๙๕ บาท (สองหมื่นเก้าฟันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยขอโอน
ลด จำนวน ๑๗.๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๑๒.๖๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
เก้าสิบห้าบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๑๗.๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้งานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือ
ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือ ฃนิด Solid State Drive ชนาดความจุไม่น้อยกว่า
๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๕
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑๖ -

๘. โอนลดจาก
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้ลอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการผี]กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการผีเกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เข่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเปีน
เกี่ยวช้องกับการผีเกอบรมฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕;๔๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๔๔๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) หน้าที่
๘๓ ลำดับที่ ๔ งบประมาณคงเหลือ ๑๒๐■ ๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) โดยขอโอนลด จำนวน ๒.๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๑๑๗.๒๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันลองร้อยบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๒.๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว จำนวน ๒,๘๐๐ (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ราคา ๒,๘๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ X ๗๖๘
Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๓ ประกาศ ณ วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๙. โอนลดจาก
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการผี]กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

- ๑๗ -

จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการผึเกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เข่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
เกี่ยวช้องกับการแกอบรมฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่
๘๓ ลำดับที่ ๔ งบประมาณคงเหลือ ๑๑๗.๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลด จำนวน ๒๒.๐๐๐ บาท
(สองหมื่นลองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน
๙๕.๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมโอนลด จำนวน ๒๒.๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙
นิ้ว) เพื่อใช้งานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวน ๑
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนิ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB

-
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๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ นาที
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๘
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๓ ประกาศ ณ วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ของกระทรวงดิจิฑัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6)๑- โอนลดจาก
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการผีเกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการผีกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เข่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
เกี่ยวช้องกับการผีกอบรมฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๔๔๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) หน้าที่
๘๓ ลำดับที่ ๔ งบประมาณคงเหลือ ๙๐.๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นลองร้อย
บาทถ้วน) โดยขอโอนลด จำนวน ๑๗.๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๗๓.๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมโลนลด จำนวน ๑๗.๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลำหรับสำนักงาน จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลำหรับสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้งานในกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือ
ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ๒๑๑/๒(ะ๖๓ ลงวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕:๖๓ เรื่อง ขอแก้!ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวาง
ท่อระบายนํ้า คสล.ถนนสายปากแพรก - ในปุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล
ลานสกา เนื่องจากแก้!ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวางท่อ
ระบายนํ้า คสล.ถนนสายปากแพรก - ในปุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล
ลานสกา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
ข้อความเดิม
“โดยทำการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ขั้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว จำนวน ๓๕
ท่อน (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายอนันต์ เขนย ถึงบริเวณสวนนาย
สมพงค์ วัฒ ฐิยา) พร้อมดินถมปรับระดับหลังท่อ จำนวน ๑๖ ลบ.เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้!ขเพิ่มเติมจนถึงปิจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้!ข
เพิ่มเติมจนถึงบีจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒”
ข้อความใหม่
“โดยทำการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ขั้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน (บริเวณบ้าน
นายสมพงค์ วัฒฐิยา) พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท (แปด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒”
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม

ขอเชิญ ท่า นสมาชิก สอบถามรายละเอีย ดหรือ มีข ้อ สงสัย ใน
รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณในครั้งนี้
- ไม่มี -

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

หากไม่มีท่านใดสอบถามผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้!ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลานสกา
๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสิยง - คน

- ๒๒ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่
ประธานสภา อบต.ลานสกา

เชิญครับ

มีส มาชิก สภาฯ/คณะผู้บ ริห ารท่า นใด มีเรื่อ งปรึก ษาหารือ

นายบรรจง นำนาผล
รองนายก อบต.ลานสกา

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ผมมีเรื่องประซาสัมพันธ์และขอ
เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี ๒๔๖๓ ในวันพรุ่งนี้หรือวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมกันที่วัดลานสกา เวลา ๐๘.๓0 น. ขอเชิญ
ทุกท่านด้วยนะครับ

ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

- รับทราบ มีส มาชิก ท่านใดมีเรื่อ งหารือ เพิ่ม เติม อีก หรือ ไม่ หากไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมฃอปีดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๔๐ น.
***************************

ลงซื่อ......................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม
ได้ต รวจสอบรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๒/๒๔๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงาน
การประชุมถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เปีนหลักฐาน
ลงซื่อ

น

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายระวิ มุฃวัฒน์)
ลงขื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริขวัญ จันทร์ธิบดี)
ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่^■ นี้เดือน.พ]!.v .!^ ... พ.ศ.๒๔๖๓
ลงขื่อ....................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

