
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

สมยัสามญั สมยัท่ีสาม ครัง้ท่ี 3/2565 เวลา 09.30 น. 

วนัองัคาร ท่ี 13 เดือนกนัยายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

......................................................... 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารตัน์  สนจติร ์ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ได้

ตรวจ 
นบัองคป์ระชุม  ครบองคป์ระชุมและขออนุญาตประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหพ้นกังานสว่น
ต าบลและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งร่วมประชุม  จงึเรยีนเชญินายไชยพร  มอีนิ  ประธานสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลท่าแรง้  ด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

    -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั 
สมยัทีส่าม ครัง้ที ่2/2565 วนัที ่ 6 กนัยายน พ.ศ.2565 จ านวน    12       หน้า 

นายไชยพร มีอิน    ขอใหส้มาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วน    
(ประธานสภาฯ)    ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕    

  จำนวน  ๑๒  หนา้ ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์     

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทู้ถาม 

                 ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตัง้ขึ้นพิจารณาแล้วเสรจ็ 

        ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอใหม่ 

   5.1 ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  

   เพือ่จดัซือ้ครุภณัฑ ์15 รายการ งบประมาณ  1,514,500  บาท 
   ๑.จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)  งบประมาณ  850,000
 บาท 
   2.จดัซือ้รถสว่นกลาง ชนิดรถจกัรยานยนต์   งบประมาณ    50,000  บาท 



   3. จดัซือ้เครื่องเล่นสนามเดก็เล่น  งบประมาณ   237,000 บาท 
 4.จัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็กหมุนได้   งบประมาณ 4,500  บาท 

  5.จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส    งบประมาณ 7,200  บาท 
  6.จดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์  งบประมาณ 9,000  บาท  
  7.จดัซือ้ตูเ้กบ็เอกสาร   งบประมาณ 5,500  บาท 
  8.จดัซือ้ไมคผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุม  งบประมาณ     42,000  บาท 
  9.จดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล งบประมาณ22,000  บาท 
  10.จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 
      งบประมาณ 22,000  บาท 
  ๑๑.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ งบประมาณ 
      งบประมาณ 120,000 บาท 

12.ตดิตัง้ชุดกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด งบประมาณ 77,500  บาท 

  13.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
      งบประมาณ 44,000  บาท 

  14.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑ นิ้ว  
      งบประมาณ 7,000  บาท 
  15.ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ  งบประมาณ 16,800  บาท 
นายไชยพร  มีอิน  เชญินางบูชารตัน์ สนจติร ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงระเบยีบและขอ้

กฎหมายที่ 
(ประธานสภาฯ)  เกี่ยวข้อง 

ปลดั อบต. เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน ดฉินั นางบูชารตัน์  สนิจตร ์ปลดั อบต. 
ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ มคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหาครุภณัฑ ์เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารงานของ อบต. จ านวน 15  รายการ      

  ตามบญัชโีอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดงันี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

นายไชยพร  มีอิน   เชญินางบูชารตัน์  สนจติร ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล .ชีแ้จงระเบยีบการโอน
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย  
ปลดั อบต.        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.25๖3 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิม่ 
โอนลด ทีท่ าใหล้กัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ 

นายไชยพร  มีอิน ทีป่ระชุมไดร้บัทราบรายละเอยีดการโอนงบประมาณ พรอ้มทัง้เหตุผลและความ 
(ประธานสภาฯ) จ าเป็น  และระเบยีบการโอนงบประมาณ ตามทีป่ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชีแ้จง  ไม่

ทราบทีป่ระชุมจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุม การโอน
งบประมาณ ทัง้  15 รายการ  โดยขอมตแิต่ละรายการ ดงันี้ 

 
1.จดัซือ้รถยนตส์ว่นกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดเีซล)  งบประมาณ 850,000 บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้รถสว่นกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดเีซล) จ านวน 1 คนั 
ขนาด 1ตนั ปรมิาตรกระบอกสบู ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซซีหีรอืก าลงัเครื่องยนตส์งูสุดไม่ต ่ากว่า 110 กโิลวตัต ์
ขบัเคลื่อน 2 ลอ้  แบบดบัเบิล้แคบ็ 
1) เป็นกระบะส าเรจ็รปู 
2) หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แคบ็4 ประตู 
3) เป็นราคารวมเครื่องปรบัอากาศ 
4)  ราคารวมภาษสีรรพสามติ 
ตัง้ตามเกณฑบ์ญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ 

(ส านักปลดั)(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565ฉบบัเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงครัง้ที ่5/2565หน้า28 
ล าดบัที ่10) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


 
๒.จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์  จำนวน 1 คันขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ        ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
๓.จดัซ้ือเครื่องเล่นสนาม     งบประมาณ 2 3 7 , 0 0 0
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องเล่นสนามส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลาม (มสัยดิ
มู่ฎอีะตุล้อสิลามยิะห ์หมู่ที ่3) 
1. เครื่องเล่นมา้หมุน6ทีน่ัง่ จ านวน 6 ชุด 
2. เครื่องเล่นปีนป่ายโดนทั จ านวน 6 ชุด 
3. เครื่องเล่นชงิชา้มา้โยก 3 ทีน่ัง่ จ านวน 2 ชุด 
4. เครื่องเล่นชงิชา้ขา A ยาง จ านวน 4 ชุด 
5. เครื่องเล่นไมก้ระดก 6 ทีน่ัง่ จ านวน 1 ชุด 
6. เครื่องเล่นถงัลอดอุโมงคเ์ดีย่ว จ านวน 3 ชุด 
7. เครื่องเล่นสุม่ไก่ 2 ชิน้ จ านวน 1 ชุด 

ราคาตามท้องตลาด (กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลีย่นแปลงครัง้ที ่4/2564หน้า9 ล าดบัที ่1) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ        ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
๔.จดัซือ้เกา้อีข้าเหลก็หมุนได ้      งบประมาณ 4,500 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เกา้อีข้าเหลก็หมุนได ้ขนาด 43x43x70 ซม. จ านวน 3 ตวัๆละ 1,500 บาท  

ราคาตามทอ้งตลาดตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่
28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๖     เสียง 



   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
๕.จดัซือ้โต๊ะพบัสแตนเลส      งบประมาณ  7 2 , 0 0 0 
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้โต๊ะพบัสแตนเลส ขนาด 150x60x75ซม. จ านวน 2 ตวัๆละ 3,600 บาท  

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   
๖.จดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์      งบประมาณ  9,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์ขนาด 1,524x600x750 มม. จ านวน 6 ตวัๆละ 1,500 บาท  

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
๗.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร      งบประมาณ  ๕,500  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้ตูเ้กบ็เอกสารขนาด 120x40x85 ซม.      จ านวน 1 ตวั 5,500 บาท  
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 



๘.จดัซือ้ไมคผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุม      งบประมาณ  4 2 , 0 0 0 
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้จดัซือ้ไมคผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 12 ตวัๆละ 3,500 บาท  
ไมโคโฟนแบบคออ่อน พรอ้มไฟวงแหวนแสดงการท างาน มลี าโพงในตวัและมสีวติซเ์ปิด-ปิดขณะพดู 

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
๙.จดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล   งบประมาณ  2 2 , 0 0 0 
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล   

ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม (ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖        เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   
 
10.จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 งบประมาณ 22,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 

ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม (ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
11.จดัซือ้เครื่องรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื   งบประมาณ 1 2 0 , 0 0 0
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์จ านวน 10 เครื่องๆละ  



12,000บาท ตัง้ตามเกณฑบ์ญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ส านักงบประมาณ 

(ส านกัปลดั)(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565ฉบบั 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
12.ตดิตัง้ชุดกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  
งบประมาณ 77,๕00 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้ชุดกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเครื่องบนัทึก เครื่องส ารองไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆพร้อม
ค่าแรง) ตัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กอง
การศกึษาฯ) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 

 

 

 
13.จดัซือ้เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า งบประมาณ 44,000
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 26,900บาท พรอ้มจอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาดเสน้ทแยงมุม120 นิ้ว ราคา 14,900 บาท พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์เพิม่เติมตัง้ตามเกณฑ์บญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


14.จดัซือ้โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว   งบประมาณ 7 , 0 0 0
 บาท 

ราคาตามท้องตลาด ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
15.ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ    งบประมาณ 16,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบตดิผนัง ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,800 บาทพรอ้มตดิตัง้ตัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านกังบประมาณฯ (ส านกัปลดั) 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    ๖     เสียง 
   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 
  งดออกเสียง   ๑    เสียง   

 
นายไชยพร  มีอิน     ที่ประชุมสภาอบต.ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ ๑๕ รายการ เป็นเอกฉันท์  
(ประธานสภาฯ)  
 
นายไชยพร  มีอิน     ที่ประชุมสภาอบต.ได้พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
(ประธานสภาฯ) พอสมควร กระผมขอสั่งพักการประชุม และเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น. 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 
 

๕.๒  ขออนุมัติกันเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี   
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

นายไชยพร  มีอิน    เชิญนางบูชารตัน์  สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย 
(ประธานสภาฯ)   
ปลดั อบต.        เรยีนประธานสภาฯ และสมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน     ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลท่าแรง้ ไดอ้นุมตัโิอนงบประมาณ เพื่อไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ในงบลงทุน ประเภท



ค่าครุภณัฑ์ จ านวน  15  รายการ และมโีครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 6 โครงการทีย่งัไม่ไดก้่อหนี้ผูกพนั และเนื่องจากระยะเวลาในการปฏบิตังิานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ไม่สามารถด าเนินการตามระเบยีบพสัดุและเบกิจ่ายไม่ทนั
ภายใน 30 กันยายน 256๕ นี้   จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๕๙ ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ    ๓,๕๗๘,๒๖๕       บาท         ดังนี ้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสรา้ง 

งบลงทุน 

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตัง้แต่บ้านผู้ใหญ่ – บ้านนายจกัรกฤษ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 183,000
 บาท 

.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่
คอนกรตีไม่น้อยกว่า 287.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ก าหนด) 

2.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางระบายน ้า คสล.สายคลองแหลมฝัง่ตะวนัตก หมู่ที ่2  

ง บ ป ร ะ ม าณ  5 8 5 , 0 0 0
 บาท 

.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางระบายน ้า กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้
ก าหนด) 



3.โครงการถนนลูกรงัหนิคลุก สายบา้นยซีา หมู่ที ่3    ง บ ป ร ะ ม า ณ  
240,000 บาท 

-เพือ่จ่ายเป็นค่าเสรมิถนนลูกรงัหนิคลุก กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.30 เมตร พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ก าหนด) 

4.โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายรมิเขือ่น หมู่ที ่5 งบประมาณ100,000
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่าแรง้ก าหนด) 

5.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ตัง้แต่บา้นนายประสงค ์– วดัใหม่ หมู่ที ่6  ง บ ป ร ะ ม าณ  4 5 6 , 0 0 0
 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่
คอนกรตีไม่น้อยกว่า 820.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ(รายละเอยีดตามแบบ
แปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ก าหนด) 

ประเภทครุภณัฑ ์  จ านวน 16 รายการ   งบประมาณ   2,014,265  บาท 

1.ตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด     งบประมาณ 499,765 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพร้อมตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครอืข่าย แบบมุมองศาคงที่ 
ส าหรบัตดิตัง้ภายนอกอาคาร ส าหรบัใชใ้นงานรกัษาความปลอดภยัทัว่ไปและงานอื่น ๆ ความละเอยีด
ของภาพไม่น้อยกว่า  1920 x 1080 Pixel หรอืไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel พร้อมเครื่องบนัทึกภาพ
ผ่านเครื่อข่าย (NVR) แบบ 16 ช่อง ราคาและคุณลกัษณะพืน้ฐานของระบบกลอ้งวงจรปิดของกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) รายละเอยีดตามแบบแปลนก าหนด(ส านกัปลดั)  

2.จดัซือ้รถสว่นกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดเีซล)  งบประมาณ 850,000 บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้รถสว่นกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดเีซล) จ านวน 1 คนั 
ขนาด 1ตนั ปรมิาตรกระบอกสบู ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซซีหีรอืก าลงัเครื่องยนตส์งูสุดไม่ต ่ากว่า 110 กโิลวตัต ์
ขบัเคลื่อน 2 ลอ้  แบบดบัเบิล้แคบ็ 
1) เป็นกระบะส าเรจ็รปู 
2) หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แคบ็4 ประตู 
3) เป็นราคารวมเครื่องปรบัอากาศ 
4)  ราคารวมภาษสีรรพสามติ 
ตัง้ตามเกณฑบ์ญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ 

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


(ส านักปลดั)(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565ฉบบัเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงครัง้ที ่5/2565หน้า28 
ล าดบัที ่10) 

 

 
๓.จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์  จำนวน 1 คันขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ (สำนักปลัด) 

4.จดัซ้ือเครื่องเล่นสนาม     งบประมาณ 237,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องเล่นสนามส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลาม (มสัยดิ
มู่ฎอีะตุล้อสิลามยิะห ์หมู่ที ่3) 
1. เครื่องเล่นมา้หมุน6ทีน่ัง่ จ านวน 6 ชุด 
2. เครื่องเล่นปีนป่ายโดนทั จ านวน 6 ชุด 
3. เครื่องเล่นชงิชา้มา้โยก 3 ทีน่ัง่ จ านวน 2 ชุด 
4. เครื่องเล่นชงิชา้ขา A ยาง จ านวน 4 ชุด 
5. เครื่องเล่นไมก้ระดก 6 ทีน่ัง่ จ านวน 1 ชุด 
6. เครื่องเล่นถงัลอดอุโมงคเ์ดีย่ว จ านวน 3 ชุด 
7. เครื่องเล่นสุม่ไก่ 2 ชิน้ จ านวน 1 ชุด 

ราคาตามท้องตลาด (กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลีย่นแปลงครัง้ที ่4/2564หน้า9 ล าดบัที ่1) 

5.จดัซือ้เกา้อีข้าเหลก็หมุนได ้      งบประมาณ 4,500 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เกา้อีข้าเหลก็หมุนได ้ขนาด 43x43x70 ซม. จ านวน 3 ตวัๆละ 1,500 บาท  

ราคาตามทอ้งตลาดตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่
28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

6.จดัซือ้โต๊ะพบัสแตนเลส      งบประมาณ  7 2 , 0 0 0 
 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้โต๊ะพบัสแตนเลส ขนาด 150x60x75ซม. จ านวน 2 ตวัๆละ 3,600 บาท  

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

7.จดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์      งบประมาณ  9,000  บาท 

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์ขนาด 1,524x600x750มม. จ านวน 6 ตวัๆละ 1,500 บาท  

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

 

 

 

๘.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร      งบประมาณ  ๕,500  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 120x40x85 ซม.      จำนวน 1 ตัว 5,500 บาท  
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด) 

๙.จดัซือ้ไมคผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุม      งบประมาณ  4 2 , 0 0 0 
 บาท 
-เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้จดัซือ้ไมคผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 12 ตวัๆละ 3,500 บาท  
ไมโคโฟนแบบคออ่อน พรอ้มไฟวงแหวนแสดงการท างาน มลี าโพงในตวัและมสีวติซเ์ปิด-ปิดขณะพดู 

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

๑๐.คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล  
-เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล   งบประมาณ  2 2 , 0 0 0 
 บาท 
ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(ส านกัปลดั) 

1๑.จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 งบประมาณ 22,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม (ส านกัปลดั) 

1๒.จดัซือ้เครื่องรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื   งบประมาณ 1 2 0 , 0 0 0
 บาท 
-เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่องรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์จ านวน 10 เครื่องๆละ  



12,000 บาทตัง้ตามเกณฑบ์ญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ 

(ส านักปลดั)(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565ฉบบัเพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลงครัง้ที ่4/2564 หน้า9 
ล าดบัที ่2) 

1๓.ตดิตัง้ชุดกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  
งบประมาณ 77,๕00 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตัง้ชุดกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเครื่องบนัทกึ เครื่องส ารองไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆพร้อม
ค่าแรง) ตัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กอง
การศกึษาฯ) 

1๔.จดัซือ้เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า งบประมาณ 44,000
 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 
เครื่อง  ราคา 26,900บาท พร้อมจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม120 นิ้ว ราคา 
14,900 บาท พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์เพิ่มเติมตัง้ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 
 
 
 
1๕.จดัซือ้โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว   งบประมาณ 7 , 0 0 0
 บาท 

ราคาตามท้องตลาด ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส านกัปลดั) 

1๖.ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ    งบประมาณ 16,800 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบตดิผนัง ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,800 บาทพรอ้มตดิตัง้ตัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านกังบประมาณฯ (ส านกัปลดั) 

นายไชยพร  มีอิน  สมาชกิท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ หากไม่มที่านใดสงสยั กระผมขอมตทิีป่ระชุม ขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมตักินัเงนิ รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5  
มติท่ีประชุม     อนุมตักินัเงนิเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   
                   อนุมัติ....   ๖.......เสยีง  
                   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
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                  งดออกเสียง   ๑   เสียง 

   ๕.๓ การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถ่ินหรือพื้นท่ี  
        (สมาชกิสภาองคก์รปกครองทอ้งถิน่ หรอืทีส่ภามอบหมาย ๒ คน)  

นายไชยพร มีอิน  เรยีนเชญิปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จง 
(ประธานสภาฯ) 

ปลดั อบต. เรยีนประธานสภาฯ อบต.สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน ดฉินันางบูชารตัน์   สนจติร์ 
 ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงการเลอืกคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพระดบั   ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ องคป์ระกอบ
คณะกรรมการกองทุนประกอบดว้ย  

 1.ผูบ้รหิารสงูสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ  
 2.ผูท้รงคุณวุฒใินทอ้งถิน่ 2 คน เป็นกรรมการ  
 3.สมาชกิสภา อปท.ทีส่ภามอบหมาย 2 คน เป็นกรรมการ  
 4.หวัหน้าหน่วยบรกิารปฐมภูมทิีจ่ดับรกิารสาธารณสุขในทอ้งถิน่ ทีค่ดัเลอืกกนัเอง

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
 5.อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในทอ้งถิน่ ทีค่ดัเลอืกกนัเอง จ านวน 2 คน เป็น

กรรมการ 
 6.ผูแ้ทนหมู่บา้นหรอืชุมชนทีป่ระชาชนในหมู่บา้นหรอืชุมชนคดัเลอืกกนัเอง จ านวนไม่

เกนิ 5 คนเป็นกรรมการ 
 7.ผูแ้ทนของศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชนหรอืหน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีน

อสิระทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่นัน้ (ถา้ม)ี เป็นกรรมการ 
 8.ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๙.ผูอ้ านวยการหรอืหวัหน้ากองสาธารณสุขหรอืสิง่แวดลอ้มหรอืสว่นสาธารณสุขหรอืที่

เรยีกชื่ออื่นของ อปท.หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นทีผู่บ้รหิารสงูสุดของ อปท. มอบหมาย เป็น
กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 ๑๐.หวัหน้าหน่วยงานคลงัหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานคลงัทีผู่บ้รหิารสงูสุดของ อปท.
มอบหมาย เป็นกรรมการและผูฃ้่วยเลขานุการ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  
 ทัง้นี้ คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ จะ

ครบวาระในเดอืนตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ จงึจ าเป็นตอ้งเลอืกตวัแทนสมาชกิสภา จ านวน 2 
คน เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

นายไชยพร  มีอิน   เชญิสมาชกิสภาอบต. เสนอ 
 (ประธานสภาฯ)  



นายสมบติั ม่วงอมิุงค ์  เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายสมบตั ิม่วงอุมงิคส์มาชกิสภา อบต.หมู่ที ่3 ขอ
เสนอ 

 นายไชยพร  มอีนิ สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๗ 
 ผู้รับรอง  ๑.นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ   ๒.นายสุทัศน์  มีพลาย 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง 

นายกรกช  บุญโพธ์ิ เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายกรกช  บุญโพธิ ์สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่4 ขอ
เสนอ  

 นางสมาพร  พว่งเกดิ สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๖ 
 ผู้รับรอง  ๑.นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์   ๒.นายเมธา   สุทโน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง 

นายไชยพร  มีอิน  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มอบหมายให้ นายไชยพร  มีอิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
(ประธานสภาฯ)  และนางสมาพร  พว่งเกดิ  สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๖ เป็นกรรมการ คณะกรรมการ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  
เสนอใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแต่งตัง้ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๒ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๕  
นายไชยพร  มีอิน  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางสิริมา  มงคล  เรียนประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสิริมา  มงคล  ผู้อำนวย 
(ผอ.กองคลัง)     กองคลัง รายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้  
 เงนิฝากธนาคารทุกบัญชี ๔๒,๘๒๘,๔๒๖.๘๙ บาท 
 รายได้ ๓๐,๙๗๒,๙๘๕.๙๓  บาท คิดเป็น ร้อยละ  ๙๑.๑๐  
 รายจ่าย ๒๕,๖๖๘,๕๙๑.๑๐  บาท คิดเป็น ร้อยละ  ๗๕.๕๐ 
 รายได้สูงกว่ารายจ่าย   ๕,๓๐๔,๓๙๔.๘๓  บาท 
 เงินสะสม  ๖๙,๐๘๓,๗๕๗.๙๗ บาท 
 เงินทุนสำรองสะสม ๑๖,๕๓๙,๗๙๖.๔๙  บาท 
 จึงรายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ทราบ 

นายไชยพร  มีอิน  เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  แจ้ง 
(ประธานสภาฯ) 



นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ  เรยีนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแร้ง สมาชกิสภา อบต.ทุก
ท่าน (นายก อบต.) กระผมนายสมภพ  ทพิยย์อแล๊ะ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ ขอน า
เรยีนเพือ่ 

ทราบเกี่ยวกบัการด าเนินงานช่วงเวลานี้  ขณะนี้ได้เกดิเหตุคนัตลิง่แม่น ้าทรุด บรเิวณ
หมู่ที ่6 บา้นนางดวงดาว  เพชรศร ีระยะทางประมาณ 250 เมตร จ าเป็นตอ้งแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วน หากเกดิมฝีนตกหรอืเขือ่นปล่อยน ้ามาจะแกไ้ขล าบาก คาดว่าจะด าเนินการแลว้
เสรจ็ประมาณไม่เกนิ 5 วนั ส่วนจุดทีอ่นัตรายต้องเฝ้าระวงั ในบรเิวณหมู่ที ่6 อกี 2 จุด 
คือคนัตลิ่งบริเวณบ้านนายพร และบริเวณบ้านนายประสงค์  และขณะนี้ โครงการ
ก่อสร้างของอบต. ผู้รบัจ้าง คอืบรษิัท บอลดอนแจง ได้แจ้งเข้างาน 2 โครงการ เป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เลียบคลองท่าแร้ง ตัง้แต่หมู่ที่ 7 ไปยังหมู่ที่ 5 
รายละเอยีดขอใหผู้อ้ านวยการกองช่าง ชีแ้จง 

นายมาโนช บุญทบั เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ผู้บรหิาร กระผมนายมาโนช บุญทบั 
(ผูอ้ านวยการกองช่าง)  ผูอ้ านวยการกองช่าง  น าเรยีนเรื่อง การด าเนินการ โครงการตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2 โครงการ คือก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ สายเลยีบคลองท่าแรง้ จุดสะพานคู่ หมู่ที ่5-7 และโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายเลยีบคลองท่าแรง้ หมู่ที ่7 ขณะน้ีผูร้บัจา้งไดเ้ขา้มาท างาน 
ขณะนี้ได้ปรบัเกลี่ยพื้นที่ ดงันัน้ จงึขอความร่วมมอืจากท่านสมาชกิ ได้ร่วมกนัท างาน 
หากตดิขดัในเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง หรอืให้ผู้รบัจ้างด าเนินการในส่วนใดนอกเหนือจากใน
เนื้องาน ขอใหร้บีแจง้ เพื่อจะไดไ้ม่มอีุปสรรคและเนื้องานเป็นไปตามรูปแบบและการใช้
ประโยชน์สูงสุด ส่วนกรณีหมู่ที ่6 บา้นนางดวงดาว เพชรศร ีซึ่งเป็นบรเิวณคุง้น ้ารบัน ้า
ปะทะ เกดิเหตุตลิง่แม่น ้าเพชรบุรเีลื่อนทรุดตวัลงไปในแม่น ้า เหลอืคนักัน้ขนาดประมาณ 
.50 เมตร ถือว่าอันตรายและหากเกิดฝนตกและน ้าท่วมมาอีก ตลิ่งจะไหลลงแม่น ้า 
ดงันัน้จึงเร่งด าเนินการ  เกลี่ยคนัเดิมให้กว้างและถมบดอดัและเสรมิคนัให้กว้างมาก
ทีสุ่ดตามเนื้อที่  โดยไดป้ระสานกบัผู้รบัจา้งและก าหนดท างานภายใน 2 วนันี้  ส่วนอกี 
2 จุด ทีเ่ป็นจุดเฝ้าระวงั หากเกดิเหตุเช่นน้ี ไดว้างแผนการท างานไวล้่วงหน้าแลว้  

นายกรกช บุญโพธ์ิ  เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายกรกช  บุญโพธิ ์สมาชกิสภา อบต.หมู่ที่ 4  
กระผม 

ขอใหส้รุป โครงการแต่ละหมู่บา้น ใหส้มาชกิ อบต.ทราบ 

 

 

นายมาโนช  บุญทบั  กระผมไดส้รุปเรยีบรอ้ยแลว้ รบัเอกสารไดเ้ลยครบั  ประกอบดว้ย โครงการตาม 
(ผอ.กองช่าง) ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 2566 รวมโครงการ 



จ่ายเงนิสะสม 2 ครัง้  

นายไชยพร  มีอิน  เชญิคุณอ าพล  สสีว่าง แจง้หรอืรายงานทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วข้อง 
(ประธานสภาฯ) 

นายอ าพล  สีสว่าง  เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา.อบต.ทุกท่าน ผูบ้รหิาร กระผมนายอ าพล สสีว่าง 
(ประธานสภาฯ) หวัหน้าส านักปลดั ขอแจง้งานทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนในเรื่องการใหบ้รกิารเกบ็
ขยะ  

กระผมขอแจง้ใหทุ้กท่านทราบ ก าหนดพืน้ทีเ่กบ็ขยะ ตามวนั ดงันี้ วนัจนัทร ์หมู่ที ่4, 5, 
7 วันอังคาร หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 วันพุธ  หยุด วันพฤหัสและวันศุกร์ เก็บทุกหมู่บ้าน  
ปรมิาณขยะทีผ่่านมา ประมาณ 1.5 ตนัต่อวนั แต่ 3 เดอืนล่าสุด ประมาณ 1.8 ตนั/วนั 
และสิน้เดอืนสงิหาคม 2.00 ตนัต่อวนั และสรุปแต่ละวนั ปรมิาณขยะ วนัจนัทร ์(หมู่ที ่4, 
5, 7) จ านวน 4.5 ตนัต่อวนั วนัองัคาร (หมู่ที่ 1, 2, 3, 6) จ านวน 4.2 ตนัต่อวนั วนั
พฤหสับด ี3.1 ตนัต่อวนั วนัศุกร ์1.9 ตนัต่อวนั   ปัญหาทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนคอื วนัศุกร์
ไม่ไปเกบ็ หมู่ใหญ่ บางเสน้ทาง  ซึง่กระผมไดสุ้ม่ไปด ูพบว่าปรมิาณขยะมแีต่น้อย  

นายสมภพ  ทิพยย์อและ๊  เสนอใหส้มาชกิอบต.ช่วยตรวจสอบว่ารถเขา้ไปบรกิารตามวนัเวลาที่ก าหนด
หรอืไม่  
(นายก อบต.) เพือ่น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

 นายไชยพร  มีอิน  ขอใหเ้พือ่นๆสมาชกิ ช่วยกนัตรวจสอบ  เรยีนเชญิ ผูอ้ านวยการกองคลงั 
(ประธานสภาฯ) 
นางสริมิา  มงคล   เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน ดฉิันนางสริมิา  มงคล  ผูอ้ านวยการ
กอง(ผอ.กองคลงั) คลัง เนื่องจากกองคลงั ได้ปรบัเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เก็บค่ามูลฝอย ตัง้แต่เดือน
กนัยายน ขอ 

อนุญาตใหน้ายไพโพรจน์  ขวญัใจ เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 
นายไพโรจน์  ขวญัใจ เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายไพโรจน์  ขวญัใจ 

เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้  ด้วยขณะนี้ ได้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่จดัเกบ็ค่ามูลฝอย ปัจจุบนั
เกบ็ทีค่า้งช าระ ในรอบนี้จะเป็นเดอืน ก.พ.-เมย.65 ต่อไป เป็นบลิรอบเดอืน พ.ค.-ก.ย. 
65 ขอความร่วมมอืแจ้งประชาสมัพนัธ์และเน้นย ้าให้เก็บใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อตรวจสอบ
และยนืยนัการช าระ 

นายกรกช  บุญโพธ์ิ  ปัญหาในตอนนี้ ชาวบา้นว่าเกบ็บ่อย จ่ายแลว้จ่ายอกี และไม่เกบ็ใบเสรจ็เก่า ท า
ใหเ้กดิ 

ความเขา้ใจไม่ตรงกนั  
นายเมธา  สุทโน    การช าระค่าขยะ ปัญหาขณะน้ี บา้นทีม่ผีูส้งูอายุ ไม่มรีายไดอ้ื่น ไปเกบ็ครัง้ละหลาย
เดอืน  

ท าใหไ้ม่มเีงนิจ่าย ขอใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยเรว็ 



นางสิริมา  มงคล    จะเป็นปัญหาเฉพาะระยะนี้ ต่อไปจะเป็นปัจจุบนั และขอแจง้ประชาสมัพนัธ ์
(ผอ.กองคลงั) เกีย่วกบัภาษทีีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หากเป็นทีว่่างเปล่า ตดิต่อกนั 3 ปี จะช าระภาษเีพิม่  

นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ  ขอให้นายไพโรจน์  ขวญัใจ ลงไปช่วยเก็บ เพราะชาวบ้านคุ้นเคยและ
สามารถตอบ(นายก อบต.) ปัญหาได ้ 

นายเมธา  สุทโน   กระผมขอใหด้ าเนินการเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า 3 จุด คอื 1.บา้นพีอู่๊ด สะพาน
เจ๊กกา 2. 

ทางลงรมิเขือ่น บา้นนายชุบ 3.ทางเขา้ขา้งรสีอรท์เพชรสายรุง้ 2 ดวง 
 

นายสมบติั  ม่วงอุมิงค ์ ชาวบา้นขอขอบคุณนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทีขุ่ดลอกคูคลอง ส าหรบั
คลอง 

ตะโล้ขอให้ด าเนินการแล้วเสร็จ และขณะนี้อบต.บางขุนไทร ได้ใช้เรอืในการจดัเก็บ
วชัพชืในคลองบรเิวณหมู่ที ่1, 3 น่าจะเป็นสิง่ทีด่สี าหรบัเกษตรกร และการซ่อมแซมไฟ
ทาง  และขอให้ประชาสัมพันธ์กฎหมายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  ที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวบา้น เช่น การขออนุญาตก่อสรา้งบา้น การช าระภาษ ีเป็นตน้ 

นายสมภพ  ทิพยย์อและ๊  ในการขดุลอกคลองตะโล ้รบัทราบ การประชาสมัพนัธ ์กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หาก(นายก อบต.) ชาวบา้นมขีอ้สงสยัใหส้อบถามโดยตรงไดเ้พื่อการสือ่สารจะไดเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนักบั 

เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบงาน เช่น การช าระภาษ ีฯ การก่อสรา้งบา้น เป็นตน้ 

นายไชยพร  มีอิน  น าเรยีนนายก อบต. ขอใหค้นงานไปพฒันาถนนหนทางในหมู่ต่าง ๆ  
(ประธานสภาฯ) 

นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ  ขอให้สมาชกิอบต.ทุกหมู่บ้าน เป็นผู้น าในการพฒันาและก าหนดเส้นทาง 
และ 
(นายก อบต.) ประสานมายงั อบต.เพือ่จะไดว้างแผนการท างาน  

นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ  เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ ส.อบต.หมู่ที ่2 กระผมมเีรื่องให ้

ด าเนินการ การมอบทีด่นิหลงัสุเหร่าซีร่อยุดดนี   ขอให ้อบต.ประสานกบัท่านอหิม่าม 

นายสมภพ  ทิพยย์อและ๊  มอบใหผ้อ.กองช่าง และนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ไปประสาน 
(นายก อบต.)  

นายสุทศัน์  มีพลาย  เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายสุทศัน์  มพีลาย ส.อบต.หมู่ที ่1 กระผมมเีรื่องให ้
อบต. 



ด าเนินการ 2 เรื่อง คอื 1.ซ่อมแซมสะพานไม้บ้านนายจุก เป็นจุดที่ชาวบ้านขนถ่าย
พชืผลทางการเกษตร 2.ซ่อมหลงัคาบา้นนางสาลี ่ ยิม้ประเสริฐ เรื่องนี้ไดแ้จง้ปลดัไวแ้ลว้ 
ขอใหด้ าเนินการใหด้่วนเพราะตอนน้ีหน้าฝนและผูอ้ยู่อาศยัเป็นผูส้งูอายุและผูพ้กิาร  

นายมาโนช  บุญทบั   เรื่องการซ่อมแซมสะพานไม ้ไดส้ ารวจไวบ้า้งแลว้ เช่น สะพานบา้นนางช่อทพิย ์
หมู่ที ่5 (ผอ.กองช่าง) และสะพานหวักระทุ่ม หมู่ที ่3 ทัง้ 2 แห่ง เป็นสะพานไม ้ส่วนสะพานบา้นนาย
จุก น่าจะ 

เปลีย่นเป็นเสาไฟขนาดสัน้ เพือ่ความเหมาะสมในการใชง้าน 

นายไชยพร  มีอิน ที่ประชุมมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
            (ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                        (นางบูชารัตน์   สนจิตร์) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

   (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกรกช  บุญโพธิ์) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 

 

   (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวสมาพร  พ่วงเกิด) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 

 

   (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายมานพ   สุดยู่โซ๊ะ) 



             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 

  
...........................................................................................................................................................
.................. 

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัย................... สมัยที่....... 
ครั้งที่ ............... ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่  ........................................  เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
     (ลงชื่อ) .......................................... 
      (นายไชยพร   มอีนิ) 
     ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

นำไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน งบประมาณไม่เพียงพอ 

นำไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
ที ่ รายการ งบประมาณ ประเภท จาก 
1 จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)  
จำนวน 1 คัน 
ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซีหรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
(สำนักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2565หน้า28 ลำดับที่ 10) 

850,000 งบลงทุน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  536,500 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  180,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล) 72,000 
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว)3,400 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ(ศพด) 3000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร(ศพด)10,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ(กองการศึกษาฯ)20,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(กองการศึกษาฯ)14,767 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร(ศพด)8,493 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล(กองช่าง)1,840 

2 จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์ 
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์  
จำนวน 1 คันขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 
 

50,000 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการดำเนินการ
ก่อสร้างฯ 50,000 

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


ที ่ รายการ งบประมาณ ประเภท จาก 
 

3 จัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ หมู่ที่ 3) 
1. เครื่องเล่นม้าหมุน 6 ท่ีนั่ง จำนวน 6 ชุด 

2. เครื่องเล่นปีนป่ายโดนัท จำนวน 6 ชุด 

3. เครื่องเล่นชิงช้าม้าโยก 3 ท่ีนั่ง จำนวน 2 ชุด 

4. เครื่องเล่นชิงช้าขา A ยาง จำนวน 4 ชุด 

5. เครื่องเล่นไม้กระดก 6 ท่ีนั่ง จำนวน 1 ชุด 

6. เครื่องเล่นถังลอดอุโมงค์เดี่ยว จำนวน 3 ชุด 

7. เครื่องเล่นสุ่มไก่ 2 ช้ิน จำนวน 1 ชุด 

ราคาตามท้องตลาด (กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 

2565ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 4/2564หน้า9 ลำดับที่ 1) 

237,000 งบลงทุน -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีพนักงานส่วนตำบล (กองการศึกษาฯ ศพด) 128,560 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 101,200 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ7,240(สำนักปลัด) 
 

4 จัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็กหมุนได้  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กหมุนได้ ขนาด 43x43x70 
ซม. จำนวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท  

ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 

4,500 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร(กองช่าง)4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 150x60x75 ซม. 
จำนวน 2 ตัวๆละ 3,600 บาท  
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 

7,200 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่ายเพ่ิมเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ สำหรับ พนักงานจ้างทั่วไป (งานกำจัดขยะฯ)   
7200 
 



ที ่ รายการ งบประมาณ ประเภท จาก 
6 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค ์

เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าจ ั ดซ ื ้ อ โต ๊ ะพ ับอเนกประสงค ์  ขนาด 
1,524x600x750 มม. จำนวน 6 ตัวๆละ 1,500 บาท  
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 

9,000 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร(ศพด)9,000 
 

7 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อตู ้เก็บเอกสารขนาด 120x40x85 ซม.      
จำนวน 1 ตัว 5,500 บาท  
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 
 

5,500 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 5,000  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 500  

8 จัดซื้อไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อไมค์ผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 
ตัวๆละ 3,500 บาท  
ไมโคโฟนแบบคออ่อน พร้อมไฟวงแหวนแสดงการทำงาน มี
ลำโพงในตัวและมีสวิตซ์เปิด-ปิดขณะพูด 
ราคาตามท้องตลาด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 

42,000 งบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ (กองช่าง) 8,090 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะ (กองช่าง) 33,910 
 
 
 
 
 
 
 

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล  
เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดซ ื ้อคอมพิวเตอร ์โน้ตบุ ๊ค สำหร ับงาน
ประมวลผล  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 

22,000 งบลงทุน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร(กองช่าง)20,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่น้ำ
เพชรบุรี  (กองสวัสดิการสังคม) 1,000 



ที ่ รายการ งบประมาณ ประเภท จาก 
ตั ้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนัก
ปลัด) 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร(ศพด)1,000 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
เพื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ สำหร ับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
ตั ้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนัก
ปลัด) 

22,000 งบลงทุน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) 20,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ(กองการศึกษาฯ) 1,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ(กองช่าง) 1,000 
 

11 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่องๆละ 12,000บาท 
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
(สำนักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 - 2565ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/2564 หน้า9 ลำดับที่ 2) 

120,000 งบลงทุน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองท่า
แร้ง จุดสะพานคู่ หมู่ที่ 5  – หมู่ที่  7 (กองช่าง)     75,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองท่า
แร้ง จุดสะพานคู่ หมู่ที่  7 (กองช่าง)    45,000 
 
 

12 ติดตั ้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องบันทึก 
เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆพร้อมค่าแรง) ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (กองการศึกษาฯ) 

77,500  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 
49,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
28,500 

13 จัดซื้อเครื ่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 26,900
บาท พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
120 นิ้ว ราคา 14,900 บาท พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์เพิ่มเติม
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 

44,000  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน
30,000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 8000 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
6,000 

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


ที ่ รายการ งบประมาณ ประเภท จาก 
14 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  

ราคาตามท้องตลาด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) 

7,000  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
6,000 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยพุทธ – ไทย
มุสลิม 1,000 

15 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
เพื ่อจ่ายเป็นจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,800 บาท
พร้อมติดตั้งตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฯ (สำนักปลัด) 

16,800  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเป็นผู้ช่วยช่างโยธา 16,800 

 รวม 1,514,500   
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