
 

 
บันทกึรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ 
สมัยวสิามัญ สมัยที ่ 2 / 2564  คร้ังที ่ 1  

วนัองัคารที ่ 10  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2564    เวลา   09.00   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล (ช้ัน 2) 

ผู้มาประชุม  จ านวน   19   คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมโภชน์  ตอก าลงั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สมโภชน์  ตอก าลงั หมู่ท่ี 11 
2 นายกิตติ  มาลากอง รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล กิตติ  มาลากอง หมู่ท่ี 13 
3 นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สะทา้น  บ ารุงราษฎร์      หมู่ท่ี 1 
4 นายขวญัชยั  ผกับวัเงิน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ขวญัชยั  ผกับวัเงิน หมู่ท่ี 2 
5 นายปยตุ    หมู่โสภิญ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ปยตุ    หมู่โสภิญ หมู่ท่ี 2 
6 นายประสิทธ์ิ  เนาวโ์อโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ประสิทธ์ิ  เนาวโ์อโล หมู่ท่ี 3 
7 นายสนิท  ผาจนัทร์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สนิท  ผาจนัทร์ หมู่ท่ี 3 
8 นายสมาน  นิยมบุญ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล นายสมาน  นิยมบุญ หมู่ท่ี 5 
9 นางสาวภานุมาศ หมู่วิเศษ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ภานุมาศ หมู่วเิศษ หมู่ท่ี 5 
10 นายทรงศกัด์ิ  ศรีภุมมา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ทรงศกัด์ิ  ศรีภุมมา หมู่ท่ี 6 
11 นายพุทธรักษ ์ สวสัด์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล พุทธรักษ ์ สวสัด์ิ- หมู่ท่ี 6 
12 นางส ารวญ  เพียรการ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ส ารวญ  เพียรการ หมู่ท่ี 7 
13 นางวรียา  ประกอบชยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล วรียา  ประกอบชยั หมู่ท่ี 7 
14 นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล มาโนชญ ์ รัตนประทุม หมู่ท่ี 8 
15 นายวชิาญ  บุตะเขียว สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล วชิาญ  บุตะเขียว หมู่ท่ี 9 
16 นายยทุธ  มะเรือง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ยทุธ  มะเรือง หมู่ท่ี 10 
17 นายชายชาญ  นิลโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ชายชาญ  นิลโอโล หมู่ท่ี 11 
18 นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์ หมู่ท่ี 12 
19 นายสันติสุข แนวโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สันติสุข  แนวโอโล หมู่ท่ี 13 
20 นายเจริญชาติ  แกง้ค า เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล เจริญชาติ  แกง้ค า  
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ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน .......4....... คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญเรือง มีปัญญา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ลาป่วย 
2 นายเคล่ือน  แสนนาม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ลาป่วย 
3 นายวรีะ เหมือนเลา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ลาป่วย 
4 นางสัจจา อาจประจกัษ ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ลาป่วย 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ......10...... คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุภาพ  ระวพินัธ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สุภาพ  ระวพินัธ์ 
2 นายสุพรรณ  ประชามอญ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สุพรรณ  ประชามอญ 
3 นายวรกาล  คุณประทุม เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล วรกาล  คุณประทุม 
4 นางสาวศศิธร  สุจริต เจา้พนกังานธุรการ ศศิธร  สุจริต 
5 นางสาวอนิสรา  นิลวงษ ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ อนิสรา  นิลวงษ ์
6 นางสาววชุิดา  ระวพินัธ์ เจา้หนา้ท่ี อว. วชุิดา  ระวพินัธ์ 
7 นางสาวปพิชญา  เสมาสูงเนิน ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ ปพิชญา  เสมาสูงเนิน 
8 นายอนุ  ก่ิงแฝง นกัการภารโรง อนุ  ก่ิงแฝง 
9 นายบุญเลิศ  นามบุรี คนงานทัว่ไป บุญเลิศ  นามบุรี 
10 นางสาวฐนิดา  สิงห์ทอง นกัศึกษาฝึกงาน ฐนิดา  สิงห์ทอง 

 
 
 
 

 

 
         /เร่ิมประชุม...  
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เร่ิมประชุม เวลา    09.00     น. 

นายเจริญชาติ  แก้งค า   วนัน้ีเป็นการเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัวสิามญั สมยัท่ี2/2564  คร้ังท่ี 1   
(เลขานุการสภาฯ)  ประจ าปี พ.ศ. 2564   และตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 “การประชุมสภาองคก์ารบริหาร
   ส่วนต าบล  ตอ้งมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง                   
   ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจึ่งจะเป็นองคป์ระชุม   

    บดัน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  ไดเ้ขา้ประชุมมีจ านวน 
ทั้งส้ิน 19  ท่าน  จาก 23 ท่าน ถือวา่ครบองคป์ระชุมแลว้  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม     

 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สมยัวสิามญั สมยัท่ี  2/2564  และเปิดประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัวสิามญั สมยัท่ี  2/2564  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี   
พ.ศ. 2564  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั   กล่าวเปิดประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2/2564  และเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหาร
(ประธานสภา ฯ)  ส่วนต าบลโอโล สมยัวสิามญั สมยัท่ี  2/2564  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564    
   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ือง    ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั   1.1 ขั้นตอนวธีิการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
(ประธานสภา ฯ)  วาระท่ี 1   ขั้นตอนรับหลกัการ 
  การพิจารณาญตัติร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีหน่ึง ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินปรึกษาในหลกัการ

แห่งร่างขอ้บญัญติัและลงมติและลงมติวา่จะรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติันั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะประสงคจ์ะอภิปรายพอสมควรแลว้  ก่อนลงมติ    
วาระท่ี 2   ขั้นตอนการแปรญตัติ 
การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีสอง  ใหป้รึกษาเรียงตามล าดบัขอ้เฉพาะท่ีมีการแปร
ญตัติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้น   
วาระท่ี 3   ขั้นตอนการตราเป็นขอ้บญัญติั   
การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
จะไดล้งมติใหมี้การอภิปราย ถา้ทีเหตุอนัสมควร  ในการพิจารณาวาระน้ี  ใหท่ี้ประชุม
สภาทอ้งถ่ินลงมติวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่ 

   1.2   ขั้นตอนและวธีิการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  ในประเด็นต่าง  ๆ 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547) 

ทีป่ระชุม           - รับทราบ – 
 
       /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ือง    รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้  

  สมยัสามญั  สมยัท่ี3/2564   คร้ังท่ี 2   เม่ือวนัท่ี  16   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)  คร้ังท่ีแลว้ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั   ตามท่ีไดป้ระชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 3/2564  คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 16  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   
(ประธานสภา ฯ)  เม่ือใหส้มาชิกฯไดต้รวจสอบดู  มีสมาชิกฯ ท่านใด  จะขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
   ขอเชิญครับ 
   ถา้ไม่มีท่านใด เสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมถือวา่ท่ีประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม  สมยัสามญั สมยัท่ี 3/2564  คร้ังท่ี 2   
ทีป่ระชุม           - รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  กระทู้ถาม 
- ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  ทีค่ณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง ทีเ่สนอใหม่ 
   4.1 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

   วาระท่ี 1   ขั้นตอนการรับหลกัการ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั   ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประธานสภา ฯ)  
นายสุภาพ  ระวพินัธ์               ขา้พเจา้นายสุภาพ  ระวพินัธ์  ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
(นายกฯ)                                  ขอแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดรั้บทราบถึงสถานการณ์คลงั 
ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดงัต่อไปน้ีดงัน้ี 

1. สถานะการคลงั 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สถานะการเงิน ดงัน้ี 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 64,638,075.48 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 57,279,697.11 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 23,098,107.16 บาท 

      1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 8 โครงการ รวม 1,264,621.00 บาท 

   /1.2 เงินกู.้.. 
 



 

      
 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 

 
 
 

 

  

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    2.1 รายรับจริง จ  านวน 56,059,661.53 บาท ประกอบดว้ย 
 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 104,808.09 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 315,177.10 บาท 

      หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 374,540.83 บาท 

      หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด จ านวน 63,800.00 บาท 

      หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 22,460,910.51 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 32,740,425.00 บาท 
 

    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 66,256.00 บาท 
 

    2.3 รายจ่ายจริง จ  านวน 46,298,326.26 บาท ประกอบดว้ย 
 

      งบกลาง จ านวน 17,216,810.00 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 14,490,756.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 5,901,899.22 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 5,480,671.09 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,208,189.95 บาท 

      งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 
 

    2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 66,256.00 บาท 
 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี จ  านวน 7,691,127.00 บาท 
 

    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

                  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท 
 
 
 

 
 

- 5 - 



 

-6- 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ 

 
1.รายรับ 

        รายรับ รายรับจริง 
 ปี  2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

 ประมาณการ  
ปี 2565 

รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 104,808.09 398,000.00 127,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
315,177.10 297,500.00 307,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 374,540.83 351,000.00 371,000.00 
  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 63,800.00 28,500.00 28,000.00 
           หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 

           รวมรายได้จัดเกบ็เอง 858,326.02 1,075,000.00 833,000.00 
รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 22,460,910.51 25,525,000.00 25,367,000.00 
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,460,910.51 25,525,000.00 25,367,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 32,740,425.00 32,000,000.00 32,600,000.00 
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

32,740,425.00 32,000,000.00 32,600,000.00 

รวม 56,059,661.53 58,600,000.00 58,800,000.00 
 

 
 
 

/ค าแถลง... 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ 

 
2.รายจ่าย 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 17,216,810.00 19,692,274.00 19,819,874.00 

  งบบุคลากร 14,490,756.00 16,354,800.00 17,277,997.00 

  งบด าเนินงาน 5,901,899.22 11,279,626.00 10,055,829.00 

  งบลงทุน 5,480,671.09 9,143,300.00 8,686,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,208,189.95 2,105,000.00 2,935,200.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 46,298,326.26 58,600,000.00 58,800,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/บนัทึก... 
 
 
 
 
 
 
 



 

-8- 
 

                                                                    บันทกึหลกัการและเหตุผล 
                                             ประกอบร่างขอ้บญัญติั  งบประมาณรายจ่าย 
                          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
                                                         อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

 
ดา้น รวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,676,613 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 911,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา 8,379,405 
     แผนงานสาธารณสุข 878,000 
     แผนงานสังคมสังเคราะห์ 130,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,010,708 
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 230,000 
ด้านการเศรษฐกจิ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,663,800 
     แผนงานการเกษตร 100,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
     แผนงานงบกลาง 19,819,874 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 58,800,000 
 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ตามงบประมาณท่ีฝ่ายบริหารแจง้รายละเอียด  ตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปแลว้นั้น   
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  สอบถามรายละเอียด  เพิ่มเติม   
นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์ ขอสอบถามรายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12)                    เอกสารหน้า 23  แผนงานงบกลางเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)  ประมาณการปี 2565  งบประมาณ 530,000 บาท  
เอกสารหน้า 72  รายการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)  งบประมาณ 530,000 บาท  
ในรายละเอียดไดป้ระมาณการไว ้ 26,000,000 x 2 / 100 = 524,000 บาท 
 

/ขอให้... 
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ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์               งบกลางเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(นายกฯ)  ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)  ประมาณการปี 2565  งบประมาณ 530,000 บาท  

รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณอธิบายใหส้มาชิกรับทราบครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า  เอกสารหน้า 72  รายการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(เลขานุการสภา ฯ) ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)  งบประมาณ 530,000 บาท  

ในรายละเอียดเจา้หนา้ท่ีพิมพต์วัเลขผดิ   
วธีิการคิด  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(ก.บ.ท.) ใหส้ านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวน 2%                         
ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ เงินท่ีมี                       
ผูอุ้ทิศใหม้ารวมค านวณ  โดยน ามาค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจ าปีตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป (ยกเวน้พนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให/้
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2565  ไดป้ระมาณการไว ้ ดงัน้ี 
ในรายละเอียดไดป้ระมาณการไว ้ 26,500,000 x 2 / 100 = 530,000 บาท 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล ขอสอบถาม เอกสารหน้า 79  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 3 )   หัวข้อที ่3 พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลางจ านวน 1 อตัรา  เงินเดือน 129 บาท 
   ถูกต้องหรือไม่ครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์              ฐานเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง  
(นายกฯ)   รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณอธิบายใหส้มาชิกรับทราบครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า รายละเอยีด  พนกังานจา้งแบ่งเป็น 2 ประเภท  พนกังานจา้งผูมี้คุณสมบติัและพนกังาน
(เลขานุการสภา ฯ)  จา้งผูมี้ทกัษะไดรั้บค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,285 บาทต่อเดือน   ส่วนพนกังานจา้ง 

มีค่าตอบแทนเกิน 13,285 จะไม่ไดรั้บค่าครองชีพ 
พนกังานจา้งทัว่ไปเงินค่าตอบแทน 10,000 บาทรวมค่าครองชีพแลว้ไม่เกิน 10,000 บาท   

 ในรายละเอียด พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง  ไดรั้บเงินเพิ่ม 129 บาท  คือไดรั้บ
ค่าตอบแทน 13,156 บาท/เดือน   และไดรั้บเงินเพิ่ม 129  บาท   
รวมค่าตอบแทน 13,285 บาท/เดือน 
 

       /นายสมโภชน์... 
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นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล -ขอสอบถาม เอกสารหน้า 81  เงินค่าเช่าบา้น  จ  านวน  360,000  บาท  ส านกัปลดั 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 3 ) อยากทราบจ านวนก่ีคนครับ 
    -เอกสารหน้า 88  ช้ันวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง  จ านวน  33200  บาท  อยากทราบจ านวนกีห่ลงัครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณแจง้รายละเอียดครับ 
(นายกฯ)                                   
นายเจริญชาติ  แก้งค า 1. กรณีค่าเช่าบา้น  สวสัดิการ สิทธ์ิขา้ราชการบรรจุคร้ังแรกนอกเขตพื้นท่ี อ าเภอภูเขียว 
(เลขานุการสภาฯ)  ยา้ยมา อ าเภอภูเขียว  สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นพกัให้กบัพนกังานส่วนต าบล 

ตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น  ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน อตัราค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บตามสิทธ์ิ  
จะไม่เท่ากนั สิทธ์ิท่ีเพิ่มข้ึนเป็นไปตามระเบียบ  รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้น ดงัน้ี 

   ส านกัปลดัฯ   
   -นายเจริญชาติ  แกง้ค า   สิทธ์ิในการเบิก 6,000  บาท   เบิกจริง  3,300  บาท/เดือน 
   -นายจิรายทุธ์  เท่ียงสันเทียะ สิทธ์ิในการเบิก 5,000  บาท   เบิกจริง  5,000  บาท/เดือน 
   -นายพยนต ์ รัตนประทุม สิทธ์ิในการเบิก 5,000  บาท   เบิกจริง  4,000  บาท/เดือน 
   -นายวรีพล  ภิญโญยาง รับโอนยา้ย  ยงัไม่ขอเบิก 

-นายรวีโรจน์ หมู่ไพบูลย ์ รับโอนยา้ย  ยงัไม่ขอเบิก 
   -นายชยัโย   นิลสิงขรณ์ รับโอนยา้ย  ยงัไม่ขอเบิก 
   -นางสาวศศิธร  สุจิตร รับโอนยา้ย  ยงัไม่ขอเบิก 
   2. รายละเอียด  ช้ันวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง  จ านวน 4 หลังๆ 3,800  บาท  เป็นเงิน  33,200  บาท   

จดัหาทัว่ไปและส ารวจราคาตามทอ้งตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบญัชีครุภณัฑส์ านกังาน
เดือน ธนัวาคม 2563  ส านกัปลดั 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์ เอกสารหนา้ 54 ประมาณการ  ปี 2565  ไม่มีงบประมาณตั้งไว ้
(ส.อบต. หมู่ท่ี 12 )   1.โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนทัว่ไป (โอโลเกมส์) 
   2.โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัฯตั้งไว ้

3.โครงการสืบสานจารีตประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (ประเพณีลอยกระทง) 
4.โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้
(ประเพณีสงกรานต ์สรงน ้าพระภู บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ) 
       /นายสมโภชน์... 
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นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณแจง้รายละเอียดครับ 
(นายกฯ)                                   
นายเจริญชาติ  แก้งค า รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เลขานุการสภาฯ)  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ และ 

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเคยตั้งไวปี้ท่ีแลว้ แต่ปีน้ีตกหล่น  ไม่มี  4  รายการ   
ดงัน้ี  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
งานกีฬาและนนัทนาการ ตั้งไว ้450,000  ดงัน้ี 
1. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนทัว่ไป โอโลเกมส์) ตั้งไว ้ 300,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีต าบลโอโล  
2. โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัฯ  ตั้งไว ้ 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัส่งพนกังานและประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา
ทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ 
ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้270,000  บาท 
3. โครงการสืบสานจารีตประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินตั้งไว(้ประเพณีลอยกระทง) 
ตั้งไว ้ 230,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทง  
4. โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้40,000 บาท 
(ประเพณีสงกรานต ์สรงน ้าพระภู บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

จะขอตั้งหรือขอโอนงบประมาณมาเพื่อใหด้ าเนินงานตามบรรลุเป้าหมาย  
หลงัจากขอ้บญัญติัผา่น  หรือสมาชิกฯ จะขอแปรญตัติก็ไดค้รับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล -ขอสอบถาม เอกสารหนา้ 91  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
(ส.อบต. หมู่ท่ี 3) จ านวน  17,000  บาท  ส านกัปลดั  
 ในรายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส านกัปลดั 

จ านวน  2  เคร่ืองๆ ละ 17,000  บาท  ถา้จดัซ้ือ 2 เคร่ือง ตอ้งตั้งไว ้34,000  บาท                     
ตอ้งการจดัซ้ือ 1 เคร่ือง หรือ 2 เคร่ืองครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)  
         /นายสุภาพ... 
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นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ  านวน  2  เคร่ืองๆ ละ 17,000  บาท   
(นายกฯ)                                   งบประมาณไม่ถูกตอ้ง    

ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณแจง้รายละเอียดครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า ในกรณีรายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล   
(เลขานุการสภาฯ) ไว ้17,000  บาท  ในรายละเอียดเจา้หนา้ท่ีพิมพผ์ิด  ขอแกไ้ขงบประมาณท่ีตอ้งการ 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ  านวน  1  เคร่ืองๆ ละ 17,000  บาทครับ  
ใชเ้กณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ส านกัปลดั 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล ขอสอบถาม เอกสารหนา้ 92  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 3) จ านวน  150,000  บาท  ส านกัปลดั  
 ในรายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่  

ท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของส านกัปลดั  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  
   อยากสอบถาม  ครุภณัฑข์นาดใหญ่หมายถึงครุภณัฑอ์ะไรครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   รายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่   
(นายกฯ)                                  ตั้งไว ้ จ  านวน  150,000  บาท  ส านกัปลดั  

ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณไดน้ าเรียนท่ีประชุมรับทราบครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า การซ่อมแซมจะตั้งงบประมาณไว ้ 2  หมวด    
(เลขานุการสภาฯ)  1. หมวดรายจ่ายประจ า 

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ หรือท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  หรือประเภทซ่อมแซม  สามารถตั้งไว ้
ทั้ง 2 หมวด  รายจ่ายประจ า ท่ีซ่อมแซมได ้ เช่นซ่อมแซมครุภณัฑ์รถยนต ์  
หรือถนนสามารถซ่อมไดบ้างจุดบางตอนท่ีพงั  อยูใ่นรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
  รายการครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่นรถ ประเภทหน่ึงท่ีจะตอ้งซ่อมแซมบางกรณี
ซ่อมเยอะ ในกรณีบ ารุงรักษาตามอายกุารใชง้าน  ท่ีก าลงัท าข้ึนมา เช่นรถตกัหนา้ขดุหลงัครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)  
 
         /นายพุทธรักษ.์.. 
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นายพุทธรักษ์  สวสัดิ์ จากท่ีไดต้รวจสอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 6) และสมาชิกฯ หลายท่าน  อาจจะเจอโครงการท่ีลบ 100%  เช่นโครงการแข่งขนักีฬาฯ 

โครงการลอยกระทง ประเพณีต่างๆ  ท่ีไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้ไดต้ั้งไวใ้นปีงบประมาณ 
2564  ซ่ึงโครงนั้นๆ เป็นโครงการท่ีจดัท าไม่ได ้ เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโควดิ -19  
ไม่สามารถจดัโครงการได ้  เป็นประโยชน์  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่ไดต้ั้งไวล้บ 100%   
   กระผมก็แอบดีใจอาจจะเอาไปใชพ้ฒันาในต าบลของเราได ้ ไม่ไปกินงบท่ีจะพฒันา 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่านนายกฯ หรือวา่
สมาชิกฯ หลายท่านอาจจะไม่ไดใ้ช ้  ขอฝากท่านประธานสภาฯ  ถึงเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  ถา้โครงการไหนมีประโยชน์ขอให้โอนงบประมาณ                                  
มาท าประโยชน์  เพื่อพี่นอ้งประชาชนต าบลโอโลครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอฝากเจา้หนา้ท่ีงบประมาณโอนเพิ่มเติมครับ 
 (ประธานสภาฯ)  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม เอกสารหนา้ 116  งบลงทุน  ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา  เพิ่มข้ึนมา 100%  ตั้งไว ้ 112,100  บาท 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 8) จดัซ้ือชุดอุปกรณ์หอ้งเรียน  ดีแอลทีว ี จ  านวน  3  ชุดๆ ละ 30,700  บาท 
  ประเด็นส าคญัคือ  จดัหาทัว่ไปและส ารวจตามทอ้งตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑก์ารศึกษาเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ขอฝากท่านประธานสภาฯ  ถึงเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  อยากจะใหมี้คุณลกัษณะ

เหมาะสมกบัราคางบประมาณตั้งไว ้ ชุดๆ ละ 30,700  บาทครับ   
ขอฝากชุดไมคห์้องประชุมสภาฯ   ขอเสนอใหมี้การบรรจุไวใ้นแผน

ขอ้บญัญติั  ใหมี้มาตรฐานเหมาะสมกบัหอ้งประชุมสภาฯ มากกวา่น้ี   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์    ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณไดน้ าเรียนท่ีประชุมรับทราบครับ 
 (นายกฯ)                                   
นายเจริญชาติ  แก้งค า กรณีตั้งงบประมาณ   ค่าจดัซ้ือชุดอุปกรณ์ห้องเรียน  ดีแอลทีว ี จ  านวน  3  ชุดๆ ละ 
(เลขานุการสภาฯ)  30,700  บาท 

จงัหวดัชยัภูมิแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV   จ  านวน  4  ชุด 

- จดัซ้ือจ านวน  2  ชุด คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองแวง และศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กวดัธาตุ  ชุดละ 25,000  บาท 
 
       /ไม่สามารถ... 
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- ไม่สามารถจดัซ้ือไดจ้  านวน  2  ชุด  เพราะยบุรวมศูนยไ์ม่มีความพร้อม                    
คือ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยพลวง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดับริบูรณ์  เน่ืองจากไม่มี
เด็กเล็กและสถานท่ีในการติดตั้ง  จึงขอส่งคืนงบประมาณ  จ านวน  2  ชุด   

ขอตั้งงบประมาณไวจ้  านวน 3 ชุด  ขออธิบาย  แต่ละศูนยฯ์ เช่นศูนยพ์ฒันา            
เด็กเล็กวดัธาตุ , โนนดินจ่ี, หนองแวง  มีอาคาร 1 หลงั  จะแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน   
คือ หอ้ง 2-3 ขวบ  และหอ้ง 3-4  ขวบ   

เดิมมีอยูแ่ลว้ศูนยล์ะ 1 เคร่ือง  จึงขอตั้งงบประมาณไวใ้หเ้พิ่ม ศูนยล์ะ 1 เคร่ือง 
เพื่อใหมี้ครบแต่ละหอ้งเรียน  ตั้งงบประมาณไวต้ามวธีิการท่ีจดัสรรงบประมาณมา    
งบประมาณท่ีจดัสรรปี 2564  คือ 30,700  บาท/ชุด 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์ ขอสอบถาม เอกสารหนา้ 118  แผนงานสาธารณสุข  ค่าตอบแทน จ านวน 120,000  บาท  
 (ส.อบต. หมู่ท่ี 12) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

จ านวน 2 คนๆ ละ 5,000  บาท  จ  านวน  12 เดือน 
อยากทราบวา่อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  การคดัเลือกจากตวัแทนอยา่งไร

ครับ  เร่ิมปฏิบติังานงบประมาณ 2565  ใช่มั้ยครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหนงัสือสั่งการ  อบต. โอโล  ไดต้ั้งคณะกรรมการคดัเลือก  
 (นายกฯ)                                  เลือกสรร  ไม่ไดส้อบครับ  อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  จ  านวน 2 คน  ดงัน้ี 

1. นางพร้อมใจ  ท าเนียม บา้นโอโล  หมู่ท่ี 10 
2. นางเสาวนีย ์ บ ารุงไทย บา้นหนองตาไก ้ หมู่ท่ี 6 
ไดรั้บงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีหนงัสือสั่งการให้ อบต.ตั้งงบประมาณ 
ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณไดน้ าเรียนรายละเอียดท่ีประชุมรับทราบครับ 

นายเจริญชาติ  แก้งค า กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  จดัสรรเงินอุดหนุน 
(เลขานุการสภาฯ)  เฉพาะกิจมาใหจ้า้ง  อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  ต าบลละ 2 ท่าน  อตัราค่าตอบแทน  

เดือนละ 5,000  บาท  โดยให ้อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก  มีผูส้มคัร  จ  านวน  5  คน  
ด าเนินการเป็นไปตามขอ้ก าหนด   

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีหนงัสือสั่งการให้ อบต.ตั้งงบประมาณไวเ้พื่อจ่าย 
เป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  โดยใชง้บประมาณในขอ้บญัญติัในการจ่าย 
ค่าตอบแทนครับ 

                    /นายสมโภชน์... 
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นายสมโภชน์  ตอก าลงั ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณขอเชิญครับ 
 (ประธานสภาฯ)  ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายถามเพิ่มเติมแลว้ 
   จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ีจะรับหลกัการร่างขอ้บญัญติั 
   งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโอโล
   หรือไม่  ถา้หากรับหลกัการ กรุณายกมือ 

  รับร่างหลกัการ   จ านวน  ....18......เสียง 
    ไม่รับร่างหลกัการ จ านวน  .....-........เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  ......1.......เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน....23....คน  มาประชุมวนัน้ี   

จ านวน....19....คน ไม่มาประชุม  จ  านวน....4....คน รับหลกัการร่างขอ้บญัญติั  
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  ....18....เสียง 

ท่ีประชุม   - รับทราบ - 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขั้นตอนถดัไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ   
(ประธานสภา ฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
                ขอ้ 49  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีสภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่งให ้
   คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไป 
   ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะตอ้ง 
   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย   
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติท่ีสภาทอ้งถ่ินก าหนดตามวรรคหน่ึง  
   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างขอ้บญัญติั
   ก็ใหเ้สนอค าแปรญตัติล่วงหนา้เป็นหนงัสือ โดยใหแ้ปรญตัติเป็นรายขอ้และเสนอ 
   ต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติ 
   จะตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ 

-หลงัจากสภามีมติรับหลกัการแลว้  เวน้ช่วงรอรับค าขอแปรญตัติจากสมาชิกฯ             
ไม่นอ้ยกวา่  24  ชัว่โมง  และก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญตัติจากสมาชิกฯ    
อยา่งนอ้ย  24  ชัว่โมง  เวลาราชการ  อยา่งนอ้ย 3 วนัๆ ละ 8  ชัว่โมง   รวม  24  ชัว่โมง 
สถานท่ีรอรับค าแปรญตัติ  ณ หอ้งท างานกิจการสภา อบต.โอโล  ชั้น 2  หรือส่งค าแปรญตัติ

 ไดท่ี้เลขานุการสภาฯ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานกิจการสภาฯ  เพื่อลงทะเบียนรับ 
-เลขานุการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการแปรญตัติคร้ังแรก  เพื่อคดัเลือก

ประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการฯ  
 -เม่ือครบก าหนดเวลายืน่ค  าแปรญตัติ  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ   
เชิญคณะกรรมการแปรญตัติ ผูย้ืน่แปรญตัติ  ผูบ้ริหารฯ  เขา้ร่วมประชุมคร้ังท่ี 2   
เพื่อช้ีแจงเหตุผลท่ีขอแปรญตัติถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 
                /ขอ้ก าหนด... 
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-ขอ้ก าหนดท่ีหา้มแปรญตัติ 
1. รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัท่ีกฎหมายบอกใหจ่้าย  เช่น เงินกู ้
2. รายจ่ายท่ีกฎหมายก าหนดให้จ่าย 

-ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  ส่งรายงานผลการประชุมแปรญตัติ                       
ใหป้ระธานสภาฯ 

-ประธานสภาฯ  เรียกสมาชิกสภาฯ เชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม  เพื่อพิจารณา
ร่างขอ้บญัญติัฯ วาระท่ี 2 ขั้นตอนการแปรญตัติ  และวาระท่ี 3  ขั้นตอนการตราเป็น
ขอ้บญัญติั   

-ประธานสภาฯ  ส่งร่างขอ้บญัญติั  ใหอ้  าเภอภูเขียวพิจารณา   
(ภายใน 5 วนัท าการ  หลงัจากสภาฯ เห็นชอบ) 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  แต่งตั้งไดไ้ม่ต ่ากวา่ 3 คน  
 (ประธานสภา ฯ)  ไม่เกิน 7 คน  (3 คน /5 คน /7 คน) โดยเสนอทีละคน เม่ือคนท่ี 1 เสนอแลว้ 

โดยมีผูรั้บรอง  จ  านวน 2 คน  เวน้ระยะ  เพื่อเสนอคนท่ี 1  เพื่อแข่งขนั  ถา้ไม่มี 
การเสนอแข่งขนั  ถึงเลือกคนท่ี 2 ถดัไป   
ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอครับ 

นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล ขอเสนอ จ านวน 7 คน ครับ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 3)              1)  นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์        (ส.อบต.หมู่ท่ี 1)   รับรอง 

2)  นายสนิท  ผาจนัทร์                  (ส.อบต.หมู่ท่ี 3)   รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ   เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา) ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ  จ  านวน  7  คน 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ  โดยเสนอทีละคน เม่ือเสนอคนท่ี 1 แลว้ 
(ประธานสภา)  โดยมีผูรั้บรอง  จ  านวน  2  คน  และเสนอคนท่ี 1  เพื่อแข่งขนั  ถา้ไม่มีการเสนอแข่งขนั  

ถึงเลือกคนท่ี 2 ถดัไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัเตรียมคูหา บตัรลงคะแนน  หีบ  บญัชีรายช่ือเรียบร้อยแลว้  
นายสมโภชน์  ตอก าลงั            ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 1 โดยแต่ละคนตอ้งมีผูรั้บรอง  
(ประธานสภา) 2 คน ครับ 
นายสะท้าน  บ ารุงราษฎร์          ขอเสนอ นายประสิทธ์ิ  เนาวโ์อโล   (ส.อบต.หมู่ท่ี 3) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 1 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 1) นายสนิท ผาจนัทร์                   (ส.อบต.หมู่ท่ี 3)  รับรอง 
 2) นายสันติสุข  แนวโอโล           (ส.อบต.หมู่ท่ี 13) รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ ประสิทธ์ิ  เนาวโ์อโล  ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา)  แปรญตัติ  หรือไม่ 
               /นายประสิทธ์ิ... 
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นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล             ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติครับ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 1  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา) ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 1  คือ นายประสิทธ์ิ  เนาวโ์อโล    

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 2 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง 2 คน  ครับ 
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล             ขอเสนอ นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์  (ส.อบต.หมู่ท่ี 12) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 2 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) 1) นางสาวภานุมาศ  หมู่วิเศษ  (ส.อบต.หมู่ท่ี 5)  รับรอง 
 2) นายสมาน  นิยมบุญ             (ส.อบต.หมู่ท่ี 5) รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์ ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา) แปรญตัติ หรือไม่ 
นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์          ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติครับ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 2  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา) ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 2  คือ นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 3 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง  2 คน  ครับ 
นายพุทธรักษ์  สวัสดิ์               ขอเสนอ นายกิตติ  มาลากอง  (ส.อบต.หมู่ท่ี 13)  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 3 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 1) นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์          (ส.อบต.หมู่ท่ี 12)  รับรอง 
 2) นายปยุต  หมู่โสภิญ           (ส.อบต.หมู่ท่ี 2)  รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั              ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นายกิตติ  มาลากอง  ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา)                             แปรญตัติ หรือไม่ 
นายกติติ  มาลากอง                   ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติครับ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 3  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา) ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 3  คือ นายกิตติ  มาลากอง   
 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 4 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง  

 2 คน  ครับ 
                           /นางวีรยา... 
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นางวีรยา  ประกอบชัย              ขอเสนอ นางสาวภานุมาศ  หมู่วเิศษ  (ส.อบต.หมู่ท่ี 5) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 4 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 7) 1) นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์      (ส.อบต.หมู่ท่ี 12)  รับรอง 
 2) นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์   (ส.อบต.หมู่ท่ี 1)  รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นางสาวภานุมาศ  หมู่วิเศษ ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา)                            แปรญตัติ หรือไม่ 
นางสาวภานุมาศ  หมู่วิเศษ        ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติค่ะ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั           ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 4  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา)                            ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 4  คือ นางสาวภานุมาศ  หมู่วิเศษ    

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 5 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง  2 คน  ครับ 
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล             ขอเสนอ นางวีรยา  ประกอบชยั  (ส.อบต.หมู่ท่ี 7) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 5 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 1) นางส ารวญ  เพียรการ     (ส.อบต.หมู่ท่ี 7)  รับรอง 
 2) นางสาวภานุมาศ  หมู่วิเศษ               (ส.อบต.หมู่ท่ี 5)  รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นางวีรยา  ประกอบชยั  ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา) แปรญตัติ หรือไม่ 
นางวีรยา  ประกอบชัย   ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติค่ะ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 7) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั           ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 5  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา)                            ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 5  คือ นางวีรยา  ประกอบชยั   

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 6 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง  2 คน  ครับ 
นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์             ขอเสนอ นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม  (ส.อบต.หมู่ท่ี 8) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 6 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12) 1) นางวีรยา  ประกอบชยั         (ส.อบต.หมู่ท่ี 7)  รับรอง 
 2) นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์    (ส.อบต.หมู่ท่ี 1)  รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม  ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา) แปรญตัติ หรือไม่ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติครับ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั           ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 5  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา)                            ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
        /นายสมโภชน์... 
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นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 6  คือ นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 7 โดยตอ้งมีผูรั้บรอง  2 คน  ครับ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม            ขอเสนอ นายพุทธรักษ ์ สวสัด์ิ  (ส.อบต.หมู่ท่ี 6) เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 7 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8) 1) นายสันติสุข  แนวโอโล       (ส.อบต.หมู่ท่ี 13)  รับรอง 
 2) นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ ์     (ส.อบต.หมู่ท่ี 12)  รับรอง 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั             ตามท่ีประชุมไดเ้สนอ นายพุทธรักษ ์ สวสัด์ิ  ท่านยนิดีรับต าแหน่งคณะกรรมการ 
(ประธานสภา) แปรญตัติ หรือไม่ 
นายพุทธรักษ์  สวัสดิ์   ขอรับต าแหน่งคณะกรรมการแปรญตัติครับ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั           ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี 7  เพื่อแข่งขนั โดยมีผูรั้บรอง 2 คน                
(ประธานสภา)                            ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
นายสมโภชน์  ตอก าลงั หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ เสนอแข่งขนั  
(ประธานสภา)  สรุป คณะกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 7  คือ นายพุทธรักษ ์ สวสัด์ิ   

ดงันั้น  คณะกรรมการแปรญตัติ  จ  านวน 7 คน คือ 
    1. นายประสิทธ์ิ เนาวโ์อโล   ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 1 
    2. นายประสิทธ์ิ หนุนวงศ ์   ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 2 
    3. นายกิตติ มาลากอง    ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 3 
    4. นางสาวภานุมาศ หมู่วิเศษ      ต าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 4 
    5.นางวรียา  ประกอบชยั   ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 5 

    6. นายมาโนชญ ์รัตนประทุม   ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 6 
7. นายพุทธรักษ ์ สวสัด์ิ     ต  าแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี 7 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
(ประธานสภา)              ขอ้ 49 ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีสภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่งให ้
   คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไป 
   ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะตอ้ง 
   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย   
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติท่ีสภาทอ้งถ่ินก าหนดตามวรรคหน่ึง  
   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างขอ้บญัญติั
   ก็ใหเ้สนอค าแปรญตัติล่วงหนา้เป็นหนงัสือ โดยใหแ้ปรญตัติเป็นรายขอ้และเสนอ 
   ต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติ 
   จะตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ 
                      /หลงัจาก... 
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หลงัจากสภามีมติรับหลกัการเวลา  10.30  น.  แลว้  เวน้ช่วงรอรับค าขอแปรญตัติจาก
สมาชิกฯ   ไม่นอ้ยกวา่  24  ชัว่โมง  และก าหนดสมาชิกสภาฯ ส่งแบบเสนอแปรญตัติฯ                            
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 เดือน กนัยายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30 น.  ถึง วนัท่ี 13 เดือน กนัยายน                  
พ.ศ.2564  เวลา 16.30  น. ณ หอ้งท างานกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  (ชั้น 2)   

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

   5.2 ญตัติพจิารณากนัเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้าง หอประชุมอเนกประสงค ์จ านวน  3,600,000  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ญตัติพจิารณากนัเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
 (นายกฯ)                                  โครงการก่อสร้าง หอประชุมอเนกประสงค ์จ านวน  3,600,000  บาท 

ข้อเทจ็จริง 
1. เน่ืองดว้ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดล่้วงมาถึงเดือน สิงหาคม และเหลือระยะเวลาใน
การด าเนินงานอีก 1 เดือน จะส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หากยงั
มิได้ก่อหน้ีผูกผนัจะตอ้งขออนุมติักนัเงินงบประมาณเบิกเหล่ือมปีงบประมาณต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

   กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2561  ขอ้ 19  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้ 59 ของระเบียบของกระทรวง   มหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไมได้ก่อหน้ีผูกพนั แต่มีความจ าเป็นตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงิน ต่อสภา
ทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี กรณีส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึงแลว้  
หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิได้ ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนั ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณี  มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลง
รายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้างใหข้ออนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกิน  อีกหน่ึงปี
ต่อสภาทอ้งถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับ
อนุมติั ใหก้นัเงินไว ้กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผูกพนัให้เบิกจ่ายตามขอ้ผูกพนั 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรควรรคหน่ึงหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแลว้ 
หากยงัไม่ไดด้ าเนินการก่อหน้ีผูกพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”   
        /ขอ้เสนอ... 
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ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต่อสภาองคก์ารบริหาร               
ส่วนต าบลโอโล เพื่อทราบและด าเนินการตามระเบียบ ดงัรายละเอียดรายการดงัน้ี 

   ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา  
   1. โครงการก่อสร้าง หอประชุมอเนกประสงค ์ จ านวน  3,600,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 32 เมตร  
ยาว 40 เมตร สูง 6 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1280 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล)  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย สถานท่ีก่อสร้าง ภายในองคก์ารบริหาร                     
ส่วนต าบลโอโล   งบประมาณ 3,600,000 บาท 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั        สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)             ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี                           

              อนุมติักนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
            โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค ์ จ  านวน  3600000  บาท  หรือไม่   
            ถา้หากอนุมติั กรุณายกมือ 

   มติทีป่ระชุม อนุมติัฯ  จ านวน ...........18............  เสียง 
    ไม่อนุมติัฯ จ านวน ............0.............  เสียง 

     งดออกเสียง   จ านวน......1......เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
 สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน  มาประชุมวนัน้ี   

             จ  านวน...19...คน  ลาป่วย  จ านวน...4... คน  อนุมติักนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
           หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค ์  
           จ  านวน  3600000  บาท  จ านวน....18....เสียง 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ – 
 

5.3  ญตัติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
จ านวน  15  โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)    

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ญตัติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 

(นายกฯ)                 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โอโล  จ านวน  15  โครงการ   

 
 
        /ขอ้เท็จจริง... 
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   ข้อเทจ็จริง  

ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)   ท่ี ทส 162.4/5660       
ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2664 เร่ือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์
ในเขตป่า ตามมาตร 54 แหงพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ในทอ้งท่ีต าบลโอโล  
เพื่ออนุญาตก่อสร้างถนนภายในพื้นท่ีต าบลโอโล จ านวน 15 โครงการ  ดงัน้ี  

 1. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 146.00 เมตร  
    หมู่ท่ี 1 บา้นโอโล  
 2. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความกวา้ง 89 เมตร                        
    หมู่ท่ี 2 บา้นโนนตุ่น  

  3. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ความกวา้ง 118.00 เมตร                   
     หมู่ท่ี 4 บา้นนกเขาทอง  
  4. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สามสายทาง สายท่ี  1 กวา้ง 3 .00 เมตร                       

     ความยาว 101 .00 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง  4. 50 เมตร ความยาว  116.00 เมตร สายท่ี 3                     
     กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 123.00 เมตร หมู่ท่ี 5 บา้นโนนดินจ่ี 

  5. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
      ความยาว 132.00 เมตร หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยพลวง 
  6. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  
      ความยาว 40.00 เมตร  หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
  7. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
      ความยาว 52.00 เมตร  หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
  8. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
      ความยาว 64.00 เมตร หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
  9. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
      ความยาว 59.00 เมตร หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
  10. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง4.00 เมตร  
       ความยาว 22.00 เมตร หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
  11. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
        ความยาว 146.00 เมตร  หมู่ท่ี 9 บา้นหนองแวง 
  12. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร  
        ความยาว 47.00 เมตร หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
  13. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 – 4.00 เมตร   
        ความยาว 231.00 เมตร หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
  14. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
        ความยาว 192.00 เมตร หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
              /เพื่อก่อสร้าง... 
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  15. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 – 6.00 เมตร  

         ความยาว 271.00 เมตร หมู่ท่ี 12 บา้นโนนดินจ่ี  

 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา) พิจารณาแลว้ เร่ืองดงักล่าวยงัมีรายละเอียด 
ขอ้มูลเพื่อประกอการพิจารณาไม่ครบถว้น เน่ืองจากบนัทึกรายงานการประชุมสภา
องคก์ารบริหาร  ส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2564 วนัจนัทร์ ท่ี 17 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงขอให้ด าเนินการตรวจสอบและจดัส่ง
ความเห็นจากสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีป่านั้นตั้งอยูแ่ละตอ้งระบุประเด็น                    
ในการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 นั้น 

  ข้อเสนอแนะ 
  ขอความเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54  
  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
  ต าบลโอโล  โดยตอ้งระบุพื้นท่ีป่าและระบุประเด็นการเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลโอโล เพื่อกองช่าง    จะไดด้ าเนินการจดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโอใหก้บัส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)  ต่อไป  

นายสมโภชน์  ตอก าลงั สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี                           

เห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 23 โครงการ หรือไม่  ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบฯ จ านวน ...........18............  เสียง 
    ไม่เห็นชอบฯ จ านวน ............0.............  เสียง 

     งดออกเสียง   จ านวน......1......เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน  มาประชุมวนัน้ี   

   จ านวน...19...คน  ลาป่วย  จ านวน...4... คน  เห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ 
ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 23 โครงการ จ านวน....18....เสียง 

ทปีระชุม  - รับทราบ – 
 
 
         /5.5 ญตัติ... 
 
 



 

-24- 
 

5.5 ญตัติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
จ านวน  23  โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)    

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)  ญตัติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
(นายกฯ)       โอโล  จ  านวน  23  โครงการ 

 ข้อเทจ็จริง  
   ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)                          

 ท่ี ทส 162.4/5660 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2664 เร่ือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  
ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตร 54 แหงพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ในทอ้งท่ีต าบลโอโล  เพื่ออนุญาตก่อสร้างถนนภายในพื้นท่ี 
ต าบลโอโล  จ  านวน 23  โครงการ  ดงัน้ี  
1. เพื่อซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรผวิจราจรหินคลุก 3 สายทาง สายท่ี1 กวา้ง 3 เมตร                   
ยาว 650 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 3 กวา้ง 3 เมตร                         
ยาว 1000 เมตร บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 

 2. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร  
 บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี 2  
 3. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 343 เมตร  
 บา้นหนองตาไก ้ หมู่ท่ี 6 
 4. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 480 เมตร   
 บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 9 
 5. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 80 เมตร  
 บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี 8 
 6. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  
 บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 
 7. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร ยาว 91.50 เมตร   
 บา้นหนองตาไก ้หมู่ท่ี 6 

8. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร                    
ยาว 202 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 192.50 เมตร บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 

 9. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 264 เมตร  
 บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี2 
 

        /10. เพื่อ... 
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10. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ช่วงท่ี1 กวา้ง 5 เมตร                    
ยาว 176 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 182 เมตร บา้นนกเขาทอง หมู่ท่ี 4 

 11. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 3 สายทาง สายทางท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 245 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 153 เมตร สายท่ี 3 กวา้ง 5 เมตร                          
 ยาว 122 เมตร บา้นโอโล หมู่ท่ี 10 
 12. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 85 เมตร  
 บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 

13. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 71 เมตร                   
บา้นคา้ว  หมู่ท่ี 13 
14. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง4 เมตร ยาว 249 เมตร                     
บา้นโอโล  หมู่ที 11  

 15. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร ยาว 103.50 เมตร  
 บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8 
 16. เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 * 2.10 เมตร 3 ช่อง                
 ยาว 8 เมตร บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 

17. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร                         
ยาว 60 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 99 เมตร บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8  
18. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตร                  
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 

 19. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร   
 ยาว 81 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 39 เมตร บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 
 20. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 171 เมตร         
 บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7  
 21. เพื่อซ่อมสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร            
 บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8 
 22. เพื่อก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง  ช่วงท่ี 1 กวา้ง 5 เมตร   
 ยาว 11 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 5 
 23. เพื่อซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื่นท่ีการเกษตรผวิจราจรหินคลุก จ านวน 8 สายทาง   

สายท่ี 1 กวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 900 เมตร                     
สายท่ี 3 กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สายท่ี 4 กวา้ง 3 เมตร ยาว 1400 เมตร                 
สายท่ี 5 กวา้ง 3 เมตร ยาว 1300 เมตร สายท่ี 6 กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร   

 สายท่ี 7 กวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 8 กวา้ง 3 เมตร ยาว 325 เมตร   
 บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 
        /ส านกั... 
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     ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา) พิจารณาแลว้ เร่ืองดงักล่าว 
   ยงัมีรายละเอียดขอ้มูลเพื่อประกอการพิจารณาไม่ครบถว้น เน่ืองจากบนัทึกรายงานการ 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2564 วนัจนัทร์            
ท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงขอใหด้ าเนินการตรวจสอบ 
และจดัส่งความเห็นจากสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีป่านั้นตั้งอยูแ่ละตอ้งระบุ
ประเด็นในการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติั
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 นั้น 

    ข้อเสนอแนะ 
  ขอความเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54  

แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โอโล โดยตอ้งระบุพื้นท่ีป่าและระบุประเด็นการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล เพื่อกองช่างจะไดด้ าเนินการจดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโอใหก้บัส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)  ต่อไป  

นายสมโภชน์  ตอก าลงั สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี                           

เห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 23 โครงการ หรือไม่  ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบฯ จ านวน ...........18............  เสียง 
    ไม่เห็นชอบฯ จ านวน ............0.............  เสียง 

     งดออกเสียง   จ านวน......1......เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน  มาประชุมวนัน้ี   

   จ านวน...19...คน  ลาป่วย  จ านวน...4... คน  เห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ 
ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 23  โครงการ  จ านวน....18....เสียง 

ทปีระชุม  - รับทราบ – 
 

5.5  ญตัติพจิารณากนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)    

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ญตัติพิจารณากนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
(นายกฯ)                                  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและค่าครุภณัฑ ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   
         /ขอ้เท็จจริง... 
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ข้อเทจ็จริง 
1. เน่ืองดว้ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดล่้วงมาถึงเดือน สิงหาคม และเหลือระยะเวลา 
ในการด าเนินงานอีก 1 เดือน จะส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและ
ค่าครุภณัฑ ์หากยงัมิไดก่้อหน้ีผกูผนัจะตอ้งขออนุมติักนัเงินงบประมาณเบิกเหล่ือมปี 
งบประต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

 

   กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  ขอ้ 19  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้ 59 ของระเบียบของกระทรวง   
มหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน “ขอ้ 59 
ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไมได้ก่อหน้ีผูกพนั แต่มี
ความจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขอ
อนุมติักนัเงิน ต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี กรณีส้ินสุดระยะเวลาการกนั
เงินตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมิได้ ด าเนินการก่อหน้ี
ผูกพนั ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณี  มี
ความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวท่ีท าให้ ลกัษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา
เวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกิน  อีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี และโครงการดงักล่าว
ตอ้งมีวตัถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมติั ให้กันเงินไว ้กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพนัให้เบิกจ่ายตามขอ้ผูกพนั เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตาม
วรรควรรคหน่ึงหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแลว้ หากยงัไม่ไดด้ าเนินการ
ก่อหน้ีผกูพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”   

   ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวด ค่าครุภณัฑ์  ต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโอโล เพื่อทราบและด าเนินการตามระเบียบ ดงัรายละเอียดรายการดงัน้ี 

   ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8   
จ านวน 98,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+064  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 
193.50 ตร.ม (ตามแบบ ถน-205/56) สถานท่ีก่อสร้าง  สายบา้นนายจ ารัส  บา้นหนองแวง 
หมู่ท่ี 8   ต าบลโอโล อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  งบประมาณ 98,000 บาท 
      /2. โครงการ... 
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2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8 จ านวน 68,900 บาท  
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงาน ปริมาณงาน  
STA 0+000 - STA 0+022  เทคอนกรีตขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 88.00 ตร.ม.  
ทางเช่ือมช่วงท่ี 1 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 23.10 ตร.ม. 
(ตามแบบ ถน-205/56)  
ทางเช่ือมช่วงท่ี 2 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 15.68 ตร.ม. 
(ตามแบบ ถน-205/56) 
ทางเช่ือมช่วงท่ี 3 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 10.50 ตร.ม.
(ตามแบบ ถน-205/56)  
สถานท่ีก่อสร้าง  สายบา้นช่างไผ-่บา้นครูพร บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี 8 ต าบลโอโล  
 อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  งบประมาณ 68,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  
1. ค่าจดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง  จ านวน  868,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คนั ปริมาณกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2400 ซีซี 
หรือก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ็ 
เป็นกระบะส าเร็จรูปห้องโดยสารเป็นดบัเบิ้ลแคบ็ 4 ประตู เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิตตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในงาน
แผนเคหะและชุมชน (00240) ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565)  หนา้ 94 ล าดบัท่ี 3 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี                           

อนุมติักนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและ                     
ค่าครุภณัฑ ์ หรือไม่  ถา้หากอนุมติั กรุณายกมือ 

   มติทีป่ระชุม อนุมติัฯ  จ านวน ...........18............  เสียง 
    ไม่อนุมติัฯ จ านวน ............0.............  เสียง 

     งดออกเสียง   จ านวน......1......เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน  มาประชุมวนัน้ี   

 จ านวน...19...คน  ลาป่วย  จ านวน...4... คน  อนุมติักนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและค่าครุภณัฑ์  จ านวน....18....เสียง 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ – 
 
 

       /5.6 ญตัติ... 
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5.6 ญตัติพจิารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 1                             
ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ญตัติพจิารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(นายกฯ)                       คร้ังที่ 1  ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท 

ข้อความเดิม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท  
มีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 

1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษา                       
ความปลอดภยัทัว่ไป จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 32,000 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่นอ้ยกวา่ 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบนัทึกภาพไดท้ั้ง กลางวนัและ
กลางคืนโดยอตัโนมติั  
- มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมม่ากกวา่ 0.05 LUX                           
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวา่ 1/3  
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต ่าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหล่ง  
- ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถ ท างานได ้                       
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได ้ 
- ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุม้กลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกวา่  
- สามารถท างานไดท่ี้อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”,SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
- มีช่องส าหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ                     
แผน่ CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หรือสามารถ Download จากเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต  
          /ไดรั้บ... 
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- ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนกนัยายน 2562 ประกาศ                               
ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน  
– มีลกัษณะการท างานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่นอ้ยกวา่ 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ และสามารถท างานได ้                 
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกนัได ้จ  านวนไมนอ้ยกวา่ 8 ช่อง  
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นโปรแกรม Web Browser ได ้ 
– มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนกนัยายน 2562 ประกาศ                     
ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
3.สาย fiber optic แบบมีสลิง 2 core 600 เมตรๆละ 18 บาทเป็นเงิน10,800บาท  
4.UPS 1000va 2  ชุดๆละ 2,700.00เป็นเงิน 5,400 บาท  
5.HardDisk 6TB1 ลูก 7,500 บาท 
(รายการท่ี3-5ส ารวจราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 

ข้อความใหม่  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท 

 มีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษา                       
ความปลอดภยัทัว่ไป จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel  
- มี frame rate  ไม่นอ้ยกวา่ 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบนัทึกภาพไดท้ั้ง กลางวนัและ
กลางคืนโดยอตัโนมติั  
- มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกวา่ 0.03 LUX ส าหรับการ
แสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวา่ 1/3  
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต ่าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได ้ 
          /สามารถ... 
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- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหล่ง  
- ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถ ท างานได ้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได ้ 
- ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุม้กลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกวา่  
- สามารถท างานไดท่ี้อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”,SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
– มีช่องส าหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ 
แผน่ CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หรือสามารถ Download จากเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต  
- ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ                              
ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน  
– มีลกัษณะการท างานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่นอ้ยกวา่ 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ และสามารถท างานได ้                   
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกนัได ้ 
จ านวนไมนอ้ยกวา่ 8 ช่อง  
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นโปรแกรม Web Browser ได ้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ                               
ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 
3.สาย fiber optic แบบมีสลิง 2 core 600 เมตรๆละ 18 บาทเป็นเงิน10,800บาท  
4.UPS 1000va 2  ชุดๆละ 2,700.00เป็นเงิน 5,400 บาท  
5.HardDisk 6TB1 ลูก 7,500 บาท 
(รายการท่ี3-5ส ารวจราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 

              /นายสมโภชน์... 
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นายสมโภชน์  ตอก าลงั  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม        ตามท่ีฝ่ายบริหารแจง้แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      วงจรปิด CCTV ราคาเปล่ียน  ท่ีจริงแลว้ถา้ราคาเปล่ียน   

ขอ้ความใหม่  น่าจะเป็นจ านวนเงิน 164,000  บาท  แต่ถา้ขออนุมติัแกไ้ข จ านวนเงิน 
เท่าเดิม  คุณลกัษณะราคาท่ีเปล่ียนไป มีค่าต่างกนัตวัละ 10,000  บาท  ถา้จะใหอ้นุมติั 
ในจ านวนเงินเท่าเดิม  คงจะไม่ใช่ อนัท่ีจริง  จ  านวนราคากลอ้งลด  ท่านจะตอ้งลด
จ านวนเงินลงมาไดเ้ลย  แสดงวา่งบประมาณตอ้งตั้งไว ้ 164,000  บาทถูกตอ้งหรือไม่ครับ 
งบประมาณจดัซ้ือกลอ้ง  CCTV ตั้งไวปี้ท่ีแลว้  จะซ้ือหรือไม่ซ้ืออยา่งไรเหมือนกบั
รถยนตค์รับ  อยา่งไงก็ข้ึนกบัท่ีประชุมจะอนุมติัหรืไม่ครับ 

นายประสิทธ์ิ  หนุนวงศ์ การจดัซ้ือกลอ้ง  CCTV  ขอ้ความเดิม  จดัซ้ือจ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 32,000  บาท 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12)      พอมาดูคุณลกัษณะมีผดิเพี้ยนครับ  คือ  

ขอ้ความเดิม - มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกวา่ 0.05 LUX                            
ขอ้ความใหม่  - มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกวา่ 0.03 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
อยากใหต้รวจสอบคุณลกัษณะมีการเปล่ียนแปลงครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   งบประมาณตั้งไวใ้นขอ้บญัญติั  224,000  บาท   ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
(นายกฯ)                                งบประมาณ  ก็ตอ้งตั้ง 224,000  บาทเอาไว ้ จะใชใ้นการติดตั้งจริง  จ  านวน  132,000  บาท 

เดิมจะใชอ้ยู ่ จ  านวน  32,000  บาท  งบประมาณจะลดลง  เงินส่วนต่างท่ีเหลือจาก
งบประมาณจะตกไปเป็นเงินสะสมครับ 
  สรุปคือเปล่ียนแปลงงบประมาณ  คือราคาถูกลง  งบประมาณตามขอ้บญัญติั 
224,000  บาท  ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  เร่ืองราคาท่ีจดัซ้ือ 
จากราคาเคร่ืองละ  32,000  บาท  เป็น  ราคาเคร่ืองละ  22,000  บาท   ส่วนท่ีเหลือจาก
จาก 224,000  บาท   จะตกเป็นเงินสะสมครับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม        เขา้ใจวา่ขอ้ความใหม่  คุณลกัษณะจะตอ้งดีกวา่เดิม  แต่ก็เป็นส่ิงท่ีดี  เร่ืองการดูแล 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      รักษาความปลอดภยั  สมควรท่ีจะจดัซ้ือตั้งนานแลว้ครับ 
   ท่ีส าคญัรายละเอียดท่ีจะติดตั้งกนัจริงๆ จ านวน  132,000  บาท  บางทีพอมีการติดตั้ง 

ขณะติดตั้งราคาอาจจะถึง  224,000 บาทก็ได ้ เพราะวา่สภาฯ อนุมติั  224,000  บาท 
 
        /และรายการ... 
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และรายการท่ี 3-5 ส ารวจราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑข์อเนน้ย  ้าตรงน้ี  เพราะวา่ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอด  สมมุติวา่  ณ ปัจจุบนั
สายแบบมีสลิงเมตรละ 18 บาท  ตอนท าจริงๆ ราคาอาจจะเพิ่มข้ึน เป็นอีกเท่าตวั 
ทั้ง 3 รายการก็ได ้
  ขอฝากก็อยากจะใหอ้ยูใ่นเขต  ไมอ่ยากจะใหม้าบวกเพิ่มอีกครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   กลวัสมาชิกฯ จะเขา้ใจผดิ  ถา้ท าแลว้  จะใชเ้งิน 132,000  บาท  นั้นคือราคาของตวัเคร่ือง 
(นายกฯ)                                 ส่วนสาย UPS และHardDisk จะเป็นราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคา

มาตรฐาน  อยา่งไงราคาจะตอ้งเกิน 132,000  บาทครับ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม        ขอฝาก  เร่ืองการติดตั้งกลอ้ง CCTV  ถา้เป็นไปได ้ รู่อยูแ่ลว้วา่กลอ้งแต่ละชุดตน้ทุน 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)     อยูท่ี่เท่าไร  อยากจะใหห้ลายๆ ร้าน หลายๆ ผูรั้บจา้งท่ีราคาไดต้  ่ากวา่น้ี  ก็ขอฝาก

เจา้หนา้ท่ีดูหลายๆ ร้าน  ไดร้าคาท่ีต ่าท่ีสุดไม่รู้จะไดด้ าเนินการตอนไหนครับ 
นายกติติ  มาลากอง         การติดตั้งกลอ้ง CCTV  เป็นโครงการท่ีดี  เป็นพยานปากเอก   
(ส.อบต.หมู่ท่ี138)      ท่ีจริงงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ค่าติดตั้ง

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 224,000  บาท  แต่ถา้ด าเนินการไม่ได ้  
ก็ตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะใหไ้ดด้ าเนินการได ้  

     มีขอ้สงสัยเอกสารหนา้ท่ี 16  ผมคิดวา่งบประมาณยงัใชเ้ท่าเดิม 224,000  บาท   
อยูน่ะถึงราคาจะลดลง  ตามท่ีจริงจะซ้ือเคร่ืองต ่ากวา่น้ีก็ได ้ หรือเกินราคาน้ีก็ได ้  
ไม่เกินวงเงิน 224,000  บาท   

นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล ตามท่ีขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3)      ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 224,000  บาท   
    ตามท่ีกระผมมองเห็นมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV แลว้ 

ไม่ใช่หรือครับ  เพราะวา่ทางเขา้หมู่บา้นเขาติดไวแ้ลว้  แต่จะติดเป็นโครงของกลอ้ง
เดินสายแลว้ติดทั้ง 2 ขา้งแลว้  เห็นทางเขา้เดินทางเรียบร้อยแลว้  เดินสายมาตวัอาคาร
แลว้แต่ยงัไม่เห็นมาติดตวักลอ้ง  

รายละเอียดแสดงวา่ผูรั้บจา้งมาติดตั้งแลว้  ยงัไม่เสร็จหรืออยา่งไร  ก็อยากจะสอบถาม
รายละเอียดตรงน้ี  ณ  ปัจจุบนัผูรั้บจา้งมาติดตั้งหรือยงัหรือยงัไม่มาติด  ท่ีเห็นนั้นคืออะไรครับ 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   ตามท่ีสมาชิกฯ ไดส้อบถามวา่  มีการติดตั้งกลอ้ง  CCTV หรือยงั   
(นายกฯ)                                 กระผมขอตอบดว้ยความสัตยจ์ริง  อาจจะไม่ไดส้ังเกต  ส่วนตวัผมคิดวา่ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง   
   รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณน าเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบครับ 
         

             /นายเจริญชาติ... 
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นายเจริญชาติ  แก้งค า  ในรายการค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  คร้ังท่ีแลว้  มีสมาชิกฯ สอบถาม 
(เลขานุการสภา ฯ)  ไดส้อบถามเจา้หนา้ท่ีลืมท่ีจะท า  พอไดส้อบถามเจา้หนา้ท่ีแจง้ก าลงัจะท าในการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง  ไดดู้ราคาท่ีตั้งไว ้ กบัปีงบประมาณท่ีตั้ง  กระทรวงไอซีทีไดอ้อกเกณฑร์าคากลาง
และคุณลกัษณะฉบบัใหม่   
 ในกรณีท่ีตั้งงบประมาณ  ถา้งบประมาณเปล่ียนแปลงแต่มีรายการคงเดิม 
ก็สามารถท าได ้ หรืองบประมาณรายการเดิม แต่คุณลกัษณะเปล่ียนไป  งบประมาณ
เปล่ียนไปในกรณีมาตรฐานก็สามารถใชอ้ตัราเดิมได ้  

    1. เพื่อความชดัเจนถูกตอ้ง  เจา้หนา้ท่ีกลวัจะผดิพลาด  จึงขออนุมติัท่ีประชุม 
อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 224000  บาท   

    2. เผือ่ท าไม่ทนั ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564  มีการอนุมติั  ขอกนัเงินไวเ้บิก 
เหล่ือมปี  เป็นดุลพินิจของสภาฯ ถา้มีความเหมาะสมพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิของท่าน 
ท่ีประชุมครับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม       ตามท่ีท่านสมาชิกฯ ไดส้อบถาม  สายท่ีมีการเดินสายเขา้มาในส านกังาน ปฏิบติังานแลว้ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      จา้งแลว้หรืออยา่งไรครับ  สมาชิกฯ อยากรับทราบสายท่ีเดินเป็นสายอะไรครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณน าเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบครับ 
(นายกฯ)                                  
นายเจริญชาติ  แก้งค า ขอน าเรียนล าดบัขั้นตอน  จดัท าเอกสารขั้นตอนถึงท่านนายกฯ เรียบร้อยแลว้ 
(เลขานุการสภา ฯ)  วา่จะขอซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  ท่านนายกฯ ก็พิจารณาแลว้ 
   พอเจา้หนา้ท่ีไดไ้ปดูเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะท่ีมีการประกาศใหม่ 
    ขอ้เทจ็จริงกระผมไดแ้นะน าหวัหนา้ส านกัปลดัในการติดตามในการติดตั้ง   

รายการตรงน้ีจริงๆ ครับ   เวลาจดัท าท่านนายกฯ รับรู้ รับทราบวา่จะท า บอกวา่
คุณลกัษณะเปล่ียนแปลง  จริงๆ ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงกมี็การจดัจา้งแลว้ครับ 

ขั้นตอนในการด าเนินการรันเกือบหมดแลว้  แต่เพื่อป้องกนัไม่มีโอกาส
ผดิพลาดในการจดัท าพสัดุ  วา่ดว้ยเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะท่ีมีการประกาศใหม่  
ราคาลดลงคุณลกัษณะเพิ่มข้ึนก็เลยน าเสนอท่ีประชุมสภาฯ วา่ดว้ยการจดัท าแผน
ด าเนินงาน  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา  วา่ดว้ยวธีิการจดัท างบประมาณสามารถท าได ้

จริงๆ แลว้สัญญาก าลงัจะเกิดแต่ตอ้งถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  วา่ได้
ประสานงานกนัถึงขั้นตอนไหนแลว้  กระผมไม่ไดคุ้ยกบัผูรั้บจา้งมอบหมายใหห้วัหนา้
ส านกัปลดัเป็นคนด าเนินการครับ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  เพื่อเซฟงบประมาณ 
       /ตามราคา... 
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ตามราคาท่ีระบุไวใ้นกระทรวงไอซีที ส่วนเอกสารหรือส่วนท่ีวา่ระยะทางคุณลกัษณะ
อาจจะเกิดข้ึนระหวา่งจุดท่ีตั้งกบัสถานท่ีตั้งของกลอ้ง  เพื่อประกอบในการเป็นราคาท่ี
สามารถด าเนินการได ้ งานทั้วๆ ไป  ถา้ครุภณัฑมี์ราคา 10,000  บาท  จา้งเหมาในการ
ประกอบใหเ้ป็น  30,000  บาท  เป็นการจา้งเหมา  แต่ถา้ครุภณัฑมี์ 10,000  บาท  จา้งไม่
เกิน 10,000  บาท  เป็นการซ้ือ  เป็นการซ้ือเพื่อประกอบใหมี้ความตอ้งการของ
หน่วยงาน   

ส่วนสมาชิกฯ ท่ีถามวา่สายมีการเดินสายเขา้มาในส านกังาน  กระผมไม่รู้
จริงๆ ครับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม       สรุปแลว้  สายไม่มีใครทราบ  กระผมขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว ้ เผือ่ปลายสายตน้สาย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลอ้ง CCTV ของเรา  แต่ถา้ยงัไม่ไดท้  าสัญญาหรือลงงานจริงๆ 

ก็ไม่เป็นไร  แต่ถา้ท างานแลว้เซ็นสัญญาทีหลงั  เบิกจ่ายไม่ไดต้ามระเบียบทางราชการ
นะครับ  ขอฝากท่านประธานดว้ยครับ 

นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล การติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  กระผมนึกวา่มีผูรั้บจา้งมาท าสัญญาแลว้ 
 (ส.อบต.หมู่ท่ี 3)      มาแจง้องคก์รแลว้  เห็นตั้งแต่วนัท่ีสมาชิกฯ ประชุมนอกรอบ  ไม่มีใครรับรู้เลยหรือ 

องคก์รไม่รู้เลยหรืออยา่งไร  ท าแลว้สัญญาถึงจะเกิดหรืออยา่งไร  มี อปภร. นายมานพ 
ประทุมไทย ก็เห็นดว้ยครับ  อยากจะถามวา่เราไม่รู้เลยหรืออยา่งไร 

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   เดิมไดข้ออนุมติัตามงบประมาณ 32,000 บาท   แต่เน่ืองจากวา่ต่อไปดูเกณฑร์าคากลาง
(นายกฯ)                                  และคุณลกัษณะท่ีมีการประกาศใหม่  มีการเปล่ียนแปลง  ราคาลดลงก็เลยตอ้งกลบัมา 

พิจารณาใหม่อีกคร้ังครับ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม       ถา้มีผูรั้บจา้งท าจริงเซนสัญญา แลว้มาเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีมนัลดลง  ล าดบัแรกเลย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      ตกลงจา้งเท่าไร  220,000  บาท หรือวา่ต ากวา่  160,000  บาท  แต่ถา้ยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึน

ก็แลว้ไป  ถือวา่การประชุมขอมติท่ีจะอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ   
เป็นไปตามท่ีท่านสมาชิกฯ เห็นสมควรครับ   

ขอเพิ่มเติม  สมาชิกฯ ถา้ท่านใดโชคดีไดเ้ขา้มาอีกคร้ัง  ใหช่้วยติดตามใหด้ว้ยครับ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี                           

อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 
ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 224000  บาท  หรือไม่   
ถา้หากอนุมติั กรุณายกมือ 
 
       มติ... 
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   มติทีป่ระชุม อนุมติัฯ  จ านวน ...........16............  เสียง 
    ไม่อนุมติัฯ จ านวน ............2.............  เสียง 

     งดออกเสียง   จ านวน......1......เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน  มาประชุมวนัน้ี   

   จ านวน...19...คน  ลาป่วย  จ านวน...4... คน  อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  
พร้อมอุปกรณ์ 224000  บาท  จ านวน....16....เสียง 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  
นายประสิทธ์ิ  เนาว์โอโล เร่ืองท่ี 1.  ขอฝากท่านประธานสภาถึงท่านผูรั้บผดิชอบ ในการจดัท าขอ้บญัญติั 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3)     ปีงบประมาณ 2565  ซ่ึงอยากจะใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามขอ้บญัญติั ส่ิงท่ีน ามาไวใ้น

ขอ้บญัญติัคือแผนงานและความจ าเป็นของประชาชน ทุกโครงการคือแผนการใชเ้งิน
ของ อบต. อยากจะฝาก ใหเ้ป็นไปตามแผนและเป็นไปตามหว้งระยะเวลาของขอ้บญัญติั
อยา่ใหเ้กิดการล่าชา้เพราะวา่ แผนงานทุกอยา่งเราสามารถจะท าไดข้อใหเ้ป็นไปตาม
แผนอยา่ใหเ้ป็นเหมือนปีท่ีแลว้และปีน้ี  
เร่ืองท่ี 2.  กลอ้ง CCTV ก็ถือวา่เป็นประโยชน์ขององคก์รและของชุมชนท่ีอยากจะฝาก              
ก็คือ  ก่อนท่ีจะท าอะไรท าให้ถูกลกัษณะอยา่ใหง้านเกิดแลว้มาขอสภาฯ  ท่ีหลงั                     
เพราะถือวา่มองไม่เห็นความส าคญัของสภาฯ  อยากใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอฝาก                      
ท่านประธานสภา การท างานนึกถึงประชาชนเป็นหลกัท าตามแผนตามกรอบขอ้บญัญติัดว้ย  

ส าหรับบางคร้ังก็อาจจะพูดมาก  ใชอ้ารมณ์ในสภาฯ  ชุดน้ี  กระผมตอ้งขอโทษ
ขออภยัทุกท่าน เขา้มาท่ีน้ีเพื่อท าหนา้ท่ีแทนประชาชน ตวัแทนของหมู่บา้นและชุมชน 
น าปัญหาของชุมชนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ ไดรั้บทราบและฝ่ายบริหาร
ไดรั้บทราบ ปัญหาหรือแผนพฒันาแต่ละหมู่บา้นคืองานขององคก์ร ท่ีจะตอ้งท าให้
หมู่บา้นแกไ้ขร่วมกนั ปัญหาท่ีเขียนเขา้มาคือปัญหาและความเดือดร้อน เจา้หนา้ท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกท่านจงใหค้วามส าคญั กบัปัญหาของชุมชนท่ีเสนอ                    
เขา้มาดว้ยขอฝากตรงน้ีดว้ยครับท่านประธานฯ ครับ 

นายเจริญชาติ  แก้งค า ขอ้ 1 กระผมขอน าเรียนดว้ยความสัตยจ์ริงครับเร่ือง ท่ีวา่การเดินสายหรือติดตั้งกลอ้ง  
(เลขานุการสภา ฯ)  CCTV  ท่ีมีคนเห็น ผมยืนยนัเลยว่านายกไม่ได้สั่งมาให้ท า  ได้น าเรียนนายกรับรู้

ขบวนการ ทุกอย่างในเอกสารท่ีเสนอ ว่าขั้นตน้ด าเนินการแบบนั้นรวมถึงคุณลกัษณะ                      
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

         /ขอ้ 2. ... 
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ขอ้ 2 กระผมไม่ไดส้ั่งให้ท า นายกก็ไม่ไดส้ั่งให้ใครมาเดินสายเพื่อความถูกตอ้งชดัเจน 
เจตนาในการจดัติดตั้งกลอ้ง CCTV เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม น าเขา้มาในท่ีประชุม
เพราะว่าคุณสมบติัลดจ านวนเงินลด น าเรียนให้ท่านสภาและท่านสมาชิกและเขา้ใจ                   
ในกระบวนการจดัท าบางเร่ืองดว้ยครับ  

นายกติติ  มาลากอง         กระผมขอทวงถามเร่ืองการอุดหนุนการไฟฟ้า อยากจะทราบวา่ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)      ไดมี้การขอโอนเงินเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าแลว้หรือยงัด าเนินการถึงขั้นไหนแลว้ 
นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   เร่ือง โอนอุดหนุนการไฟฟ้าด าเนินการโอนแลว้   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบแลว้  
(นายกฯ)                        
นายกติติ  มาลากอง         ขอ้บญัญติั 2564 เร่ืองโครงการท่ีด าเนินการอยูก่็มีโครงการท่ีติดสัญญาไปแลว้ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)      ยงัไม่ด าเนินการก็มี โครงการไหนท่ีเซ็นสัญญาแลว้ยงัไม่สามารถด าเนินการได ้

ตอ้งกนัเงินงบประมาณไวใ้ช่ไหมครับ ถา้ท าเร่ืองกนัเงินงบประมาณจะด าเนินการ 
ทนัหรือไม่ และมีโครงการอะไรบา้งท่ีท าไม่ไดท้  าผมอยากรับทราบปัญหาตรงน้ี                      
เซ็นสัญญาแลว้ไม่สามารถด าเนินการได ้ตอ้งเซ็นสัญญาตอ้งกนัเงินงบประมาณหรือไม่  

นายสมโภชน์  ตอก าลงั ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
นายสุภาพ  ระวพินัธ์   โครงการท่ีมีสัญญาแลว้  มีดงัน้ี 
(นายกฯ)                       1. โครงการปรับปรุงถนน  คสล. โดยการปูทบัแอสฟัลติก ม. 12 
  2. โครงการปรับปรุงถนน  คสล. โดยการปูทบัแอสฟัลติก ม. 10 
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 
  4. โครงการปรับปรุงถนน  คสล. โดยการปูทบัแอสฟัลติก ม. 5 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8  ซอยบา้นนางส าเร็จ 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8  ซอยบา้นนางบุญ  

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8  ซอยบา้นนางสมร 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 
  10. โครงการก่อสร้างถนนคนัดินเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  ม.13 

รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า  มีสัญญาแลว้ถา้เบิกจ่ายไม่ทนัภายในวนัท่ี 30 กนัยายน  นายกเป็นผูอ้นุมติั 
(เลขานุการสภา ฯ)  ใหก้นัเงินตามสัญญานั้นหรือรายการใดยงัไม่มีสัญญาคาดวา่จะไม่สามารถด าเนินการ 

ทนัภายในวนัท่ี 30 ตอ้งขออนุมติัสภาฯ  สัญญามีแลว้แต่ไม่สามารถตรวจรับภายใน                  
วนัท่ี 30 กนัยายนตอ้งขอกนัเงินงบประมาณทุกสัญญาแต่เป็นอ านาจของนายก                             
เป็นผูอ้นุมติั  
       /นายกิตติ... 



 

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

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

 

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

-37- 
 

นายกติติ  มาลากอง         ขอฝากตอนน้ีสัญญามีแลว้แต่สถานท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้   ขอฝากท่านนายกดว้ย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)      ช่วยกนัเงินงบประมาณไวใ้ห้หน่อย หมู่ 13 ไม่สามารถด าเนินการไดส้ัญญาเกิดข้ึนแลว้ 

ไม่สามารถด าเนินการไดต้อนน้ีน ้าขงัหมดแลว้ขอฝากดว้ยครับ  
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม         เร่ืองฝากและขอค าช้ีแจงในสมยัต่อไปครับเร่ืองกลอ้ง  CCTV ถา้ไม่รู้ท่ีมาของสาย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      หรือจุดท่ีเกิดข้ึน ไม่รู้วา่งบอะไรมาจากไหนกระผมวา่สั่งล้ือก่อนครับ กระผมไดเ้ดิน 

ไปดูเห็นหลายจุดและไดถ่้ายรูปบนัทึกไวแ้ลว้ ถา้ฉะนั้นก็ตอ้งขอถ่ายรูปแนบเอกสาร 
ส่ง สตง. เพื่อตรวจสอบครับ 

นายสมโภชน์ ตอก าลงั มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
(ประธานสภา ฯ) หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพิ่มเติมอีก ผมตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน 
 สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล และ 
      ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก ท่ีท าใหก้ารประชุมเสร็จส้ิน 

ขอปิดประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2/2564  คร้ังท่ี 1 ครับ 
 เลกิประชุม เวลา    12.30    น. 
 
 

       (ลงช่ือ)     เจริชาติ  แกง้ค า          ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
   (นายเจริญชาติ  แกง้ค า) 
 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหนา้ท่ี 
        เลขานุการสภาฯ  
      

 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง    ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 ....................    ……………….. 

  (ลงช่ือ)   สมโภชน์  ตอก าลงั   (ลงช่ือ)    กิตติ   มาลากองสมโภชน์  ง     
             (นายสมโภชน์  ตอก าลงั)              (นายกิตติ   มาลากอง) 
   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 .................... 
 (ลงช่ือ)   สมโภชน์  ตอก าลงั  
      (นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์) 
            คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 
          /ความเห็น... 
 

........................................ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ความเห็นของประธานสภาฯ………………………………………………. 
  ตรวจสอบถูกตอ้ง 
  รับรองรายงานการประชุม เม่ือคราวประชุมสภาฯ  สมยั.................................. คร้ังท่ี.............   
  เม่ือวนัท่ี............เดือน ....................  พ.ศ. ............. 
 
    (ลงช่ือ)      สมโภชน์  ตอก าลงั                             
         (นายสมโภชน์  ตอก าลงั) 
   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
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นายกติติ  มาลากอง         ขอฝากตอนน้ีสัญญามีแลว้แต่สถานท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้   ขอฝากท่านนายกดว้ย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)      ช่วยกนัเงินงบประมาณไวใ้ห้หน่อย หมู่ 13 ไม่สามารถด าเนินการไดส้ัญญาเกิดข้ึนแลว้ 

ไม่สามารถด าเนินการไดต้อนน้ีน ้าขงัหมดแลว้ขอฝากดว้ยครับ  
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม         เร่ืองฝากและขอค าช้ีแจงในสมยัต่อไปครับเร่ืองกลอ้ง  CCTV ถา้ไม่รู้ท่ีมาของสาย 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      หรือจุดท่ีเกิดข้ึน ไม่รู้วา่งบอะไรมาจากไหนกระผมวา่สั่งล้ือก่อนครับ กระผมไดเ้ดิน 

ไปดูเห็นหลายจุดและไดถ่้ายรูปบนัทึกไวแ้ลว้ ถา้ฉะนั้นก็ตอ้งขอถ่ายรูปแนบเอกสาร 
ส่ง สตง. เพื่อตรวจสอบครับ 

นายสมโภชน์ ตอก าลงั มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
(ประธานสภา ฯ) หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพิ่มเติมอีก ผมตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน 
 สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล และ 
      ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก ท่ีท าใหก้ารประชุมเสร็จส้ิน 

ขอปิดประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2/2564  คร้ังท่ี 1 ครับ 
 เลกิประชุม เวลา    12.30    น. 

       (ลงช่ือ)     เจริญชาติ  แกง้ค า      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
   (นายเจริญชาติ  แกง้ค า) 
 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหนา้ท่ี 
        เลขานุการสภาฯ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง    ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 ....................    ……………….. 

  (ลงช่ือ)   สมโภชน ์ ตอก าลงั   (ลงช่ือ)    กิตติ   มาลากองสมโภชน์  ง     
             (นายสมโภชน์  ตอก าลงั)              (นายกิตติ   มาลากอง) 
   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 .................... 
 (ลงช่ือ)     สะทา้น  บ ารุงราษฎร์กิตติ มาลากอง      
     (นายสะทา้น  บ ารุงราษฎร์) 

   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ความเห็นของประธานสภาฯ………………………………………………. 
  ตรวจสอบถูกตอ้ง 
  รับรองรายงานการประชุม เม่ือคราวประชุมสภาฯ  สมยั.................................. คร้ังท่ี.............   
  เม่ือวนัท่ี............เดือน ....................  พ.ศ. ............. 
 
 

    (ลงช่ือ)    สมโภชน์  ตอก าลงั กิตติ   มาลากองสมโภชน์      สมโภชน์  ตอก าลงั  
      (นายสมโภชน์  ตอก าลงั) 
 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
 
 
 
  



 

 


