
 
 

(ส ำเนำ)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

สมัยสามัญที ่๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
  

**************************** 
ผู้มำประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นำยขวัญชัย  สุวรรณปัญญำ ประธำนสภำฯ 
๒ นำยสมบูรณ์  ปัญญำธิ รองประธำนสภำฯ 
๓ นำยสุนทร  ปงกันมูล เลขำนุกำรสภำ อบต. 
๔ นำงสำวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖ 
๕ นำยบุญส่ง สันทะบุตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖ นำยพร  จันทำพูน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ 
๗ นำยนรินทร์  จันปุก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ 
๘ นำยอ ำนวย  แก้วแจ้ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ 
๙ นำยสมบูรณ์  ค ำหล้ำทรำย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 

๑๐ นำยศรีหมื่น  ขันจันแสง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นำยทรงเดช  สุตินกำศ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓  
๑๒ นำยสนั่น  จี๋มะลิ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นำงสุธำวรรณ  ค ำแสน รองปลัด อบต.สันทรำย 
๒ นำงสำวพิมพ์สุชำ  อินต๊ะสิน หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
๓ นำยวินัย  ลำค ำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
๔ นำยภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ 
๕ นำงธัญญกช  ธรรมตำล นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 

 

 

 

 



เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญที่  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
    (เม่ือวันที่ ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๖๒) 
ประธำนฯ - เป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

สันทรำย สมัยสำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร 

 

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง  จ ำนวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  
     

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม  (ไม่มี) 
      
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  (ไม่มี)   

๔.๑ รำยงำนผลกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ ๒๕๖๓ 

ประธำนสภำฯ - ขอเชิญ นำยพร  จันทำพูน ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ รำยงำนผล
กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
และรำยงำนมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติต่อที่ประชุมสภำ อบต. 

 

นำยพร จันทำพูน   เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย สมำชิกสภำองค์กำร 
(ประธำนคณะกรรมกำรแปร บริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ที่เคำรพทุกท่ำน ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ)  ต ำบลสันทรำย ในกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๕ 

สิงหำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  และที่ประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
แปรญัตติ ประกอบไปด้วย 

๑) นำยพร  จันทำพูน  ส.อบต.หมู่ที่ ๓  เป็นประธำนกรรมกำรฯ 
๒) นำยนรินทร์  จันปุก  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมกำร 
๓)  นำงสำวทิพย์วัลย์  เกเย็น  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 



                       
          -๒- 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก ำหนด
ว่ำเมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น
ตำมร่ำงเดิมและตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึก
ควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยต้องระบุว่ำได้มี
หรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำร
สงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบกำรรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ประชุมพิจำรณำในวันที่ ๑๘ สิงหำคม 
๒๕๖๒ แล้ว ขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ฯ ดังนี้ 

 

๑. ที่ประชุมสภำ อบต.สันทรำย สมัยสำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ 
ไว้ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ 
น. รวมระยะเวลำเท่ำกับ ๒๗ ชั่วโมง โดยให้เสนอค ำแปรญัตติได้ที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ผลปรำกฎว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่มีผู้ใดมำยื่นค ำ
แปรญัตติฯ  

๒. ไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณฯ ดังกล่ำว 

๓. ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำร
สงวนค ำแปรญัตติใดๆ  

 

ที่ประชุม   - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ   

ประธำนฯ   ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

 

 

 

 



                                                                  -๓-  

เลขำนุกำรสภำฯ   - ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำเรียงล ำดับข้อ
เฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ประธำนสภำฯ - เนื่องจำกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ำไม่มีผู้ใดยื่นค ำแปรญัตติ และ
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯ ตำม
ร่ำงเดิมที่ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ พิจำรณำ โดยไม่มี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมำณฯ และไม่มี
กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ  
จะมีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ำ
เห็นชอบกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย เรื่ อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวำระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 
ในวำระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ

๕.๒ การพิจารณาญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธำนสภำฯ   - ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำย 

เลขำนุกำรสภำฯ   - ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ ระบวุ่ำ กำรพิจำรณำ
ร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

                           
 
 
 
 



                                                                           -๔- 
 

ประธำนฯ มีสมำชิกสภำฯ ผู้ใดจะให้มีมติให้มีกำรอภิปรำยในวำระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มี 
กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำ สภำ อบต.สันทรำย เห็นชอบให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม ่

 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 

ประธำนฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ในวำระท่ี ๓ ขั้นลงมต ิ

ประธำนฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วจะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ ต่อนำยอ ำเภอแม่จัน เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติต่อไป  

ที่ประชุม   รับทรำบ 

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
๑. โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน ๑ โครงการ 
 ๑.๑ โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย 

ประธานฯ   - ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายภรณ์ณภัส อุดด้วง  เรียนท่ำนประธำนสภำ อบต.สันทรำย ท่ำนรองประธำน อบต.สันทรำย ท่ำน
(นักวิเครำะห์ฯ)   รองปลัดปฏิบัติหน้ำที่นำยกอบต.สันทรำย และท่ำนสมำชิกสภำอบต.สันทรำย 

ทุกหมู่บ้ำน ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ได้ตรำข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มำตรำ ๗๑ โดยควำมเห็นชอบของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอแม่จัน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยได้ประกำศใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน 
พ.ศ.๒๕๖๑  แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริงส ำหรับกำรขอโอนงบประมำณในครั้งนี้ก็ด้วยสำเหตุที่การ
ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬำ ตำมโครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยและเครื่องออกก ำลัง
กำยกลำงแจ้ง ได้ตั้งงบประมำณไว้ ๑๒๐,๓๐๐ บำท ซึ่งไม่ได้ก ำหนด
คุณลักษณะไว้ในข้อบัญญัติฯ ต่อมำเมื่อข้อบัญญัติฯได้ประกำศใช้ ส ำนักงำน
ปลัดจึงได้เสนอผู้บริหำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย (ครั้งที่ ๑) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  



                                    -๕- 

ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ ตำมโครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย ฯ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย และได้ก ำหนด
คุณลักษณะ (TOR) ในค ำชี้แจงงบประมำณ ดังนี้ 

    ๑. เครื่องออกก ำลังกำยในที่ร่ม 
     ๑.๑ ลู่วิ่งไฟฟ้ำ โดยมีคุณสมบัติเฉพำะดังนี้ 
     - เป็นระบบดิจิตอล ขนำด ๒.๒๕ แรงม้ำคงที่ 
     - สำมำรถตั้งโปรแกรมในกำรวิ่งได้ 
     - หน้ำจอ LED  

- หน้ำจอแสดงค่ำของเวลำ ควำมเร็ว ควำมชัน ระยะทำง ระดับแคลอรี่ และ
โปรแกรมวัดระดับชีพจร 

     - สำมำรถปรับควำมชันด้วยระบบไฟฟ้ำ 
     - มีระบบกันกระแทก 
     ๑.๒ ลู่เดินกึ่งสเต็ป โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
     - หน้ำจอแสดงผลแบบ LCD  

- สำมำรถแสดงผล ควำมเร็ว เวลำ ระยะทำง ค่ำอัตรำกำรเต้นของ
หัวใจ 

     - ระบบเบรกแบบแม่เหล็ก 
     - สำมำรถปรับระดับควำมหนืดได้ ๘ ระดับ 
     ๑.๓ ม้ำซิทอัพ โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้ 
     - ควำมหนำของเบำะ ๕ เซนติเมตร 
     - ควำมหนำของฟองน้ ำขนำด ๙ เซนติเมตร 
    ๒. เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 
    ๒.๑ เครื่องออกก าลังดึงแขนและดันอก โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

- เสำหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนำด ๑.๐๐ มม. และ ๕๐, ๓๐ มม. หนำ ๒.๓ 
มม. 

    - ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕x๗๐ มม.หนำ ๒.๓ มม. สวมยำงรองฐำน 
    - เคลือบสีระบบ Power Coating 
    - มีเบำะนั่งบริหำร มีพนักพิง อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C 
    - มีฝำครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
    ๒.๒ เครื่องบริหารเหว่ียงข้อสะโพกคู่ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    - เสำหลักเป็นท่อเหล็กกลม ขนำด ๑.๐๐ มม. และ ๕๐, ๓๐ มม. หนำ ๒.๓  

มม. 
    - ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕ x ๗๐ มม.   หนำ ๒.๓ สวมยำงรองฐำน 
    - เคลือบสีระบบ Power Coating 
    - มีฝาครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
    - มีฐานรองเท้า ใช้วัสดุโลหะแผ่นหล่ออัดหุ้มด้วยยางธรรมชาติชนิดนุ่ม  



                                         -๖- 
- อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 

    - ชุดกระบอกอัดลูกปืน จุดหมุนประกอบด้วยท่อเหล็กรีดร้อนทรงกระบอก 
 
    ๒.๓ ชุดบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    - เสำหลักท่อเหล็กกลม ขนำด ๗๕, ๕๐  และ ขนำด ๒๕ หนำ ๒.๓ มม. 
    -ฐำนท่อเหล็กเหลี่ยม ๓๕ x ๗๐ มม.  หนำ ๒.๓ สวมยำงรองฐำน 
    - เคลือบสีระบบ Power Coating 
    -เบำะนอนแผ่นยำง ผลิตจำกโลหะแผ่นหล่ออัดหุ้มด้วยยำงธรรมชำติ 

-อุปกรณ์รองข้อเท้า และข้อพับเข่า ผลิตจากท่อโลหะทรงกลม หล่ออัดหุ้ม
ด้วยยางธรรมชาติ 

    -ยางรองฐานเหล็กเหลี่ยม ใช้วัสดุยางธรรมชาติ 
    -อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 
    - มีฝาครอบเหลี่ยมหัวน็อต 
    ๒.๔ จักรยานนั่งป่ัน บริหารน่องโดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    - เสาหลักท่อเหล็กกลม ขนาด ๕๐, ๔๐,๓๐ หนา ๒.๓ มม. 
    - ฐานท่อเหล็กกลมขนาด ๓๕ x ๗๐ มม.หนา ๒.๓ สวมยางรองฐาน 
    - เคลือบสีระบบ Power Coating 
    - มีเบาะนั่งบริหารผลิตจากโลหะแผ่นอัดหุ้มด้วยยางธรรมชาติชนิดนุ่ม 
    -อุปกรณ์มือจับใช้วัสดุ P.V.C. 
    -มีฝาครอบเหลี่ยมหัวน็อต 

โดยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยได้พิจำรณำอนุมัติแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ ในครำวประชุมสำมัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ จำกนั้น 
ส ำนักงำนปลัดได้ตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องออกก ำลังกำยในที่ร่มและ
เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งตำมคุณลักษณะ (TOR) ที่ก ำหนดไว้ในค ำชี้แจง
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ก่อนที่จะด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำยดังกล่ำว โดยได้สืบรำคำเครื่องออกก ำลังกำยตำมรำคำ
ท้องตลำดปัจจุบันเนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
จ ำนวน ๓ ร้ำน โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำต่ ำสุด ได้รำคำที่ รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว จ ำนวน  ๑๘๖,๓๕๗ บำท จำกผลกำรสืบรำคำปรำกฏว่ำ
รำคำเครื่องออกก ำลังกำยที่จะจัดซื้อมีรำคำสูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ ซึ้งตั้งงบประมำณไว้ ๑๒๐,๓๐๐ บำท จ ำนวนเงินที่เกินจำก
งบประมำณ จ ำนวน ๖๖,๐๕๗ บำท 

 ส ำนักงำนปลัดจึงได้ตรวจสอบพบว่ำกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ โครงกำร
จัดซื้อเครื่องออกก ำลั งกำย มีควำมคลำดเคลื่ อน และในกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  



                              -๗- 

(ครั้งที่ ๑) ได้แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเพียงค ำชี้แจงรำยละเอียดประกอบ
งบประมำณเท่ำนั้น มิได้แก้ไขเปลี่ยนแลงค ำชี้แจงจ ำนวนเงินตำมข้อบัญญัติ 
ซ่ึงตั้งไว้ ๑๒๐,๓๐๐ บำท  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ และ 
๖๘ (๔) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ (๑๔) (๑๙) และ(๓๑) 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณ  ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของมติประชำคมหมู่บ้ำนจอมจันทร์ หมู่ที่ ๒ ที่เสนอโครงกำรจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำย บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อันดับที่ 
๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้มีสุขภำพแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัย  จึงน ำเรื่องนี้เข้ำเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
สันทรำยพิจำรณำอนุมัติโอน เพ่ิม งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  ตำมแผนงำนดังกล่ำวข้ำงต้น โดยขอโอนเพ่ิมงบประมำณไป 
(ตำมเอกสำรที่ปรำกฏ)  แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ ตำม
โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยและเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ ำนวน ๑๒๐,๓๐๐ บำท ขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมำณในครั้งนี้ ๖๖,๐๕๗ บำท โดยขอโอนลดงบประมำณจำกแผนงำน
ดังต่อไปนี้  

๑. แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง หมวดงบกลำง เบี ้ยยังชีพ
ผู ้ส ูงอำย ุ งบประมำณที ่ตั ้ง ไ ว ้ ๔ ,๓๑๒ ,๘๐๐ บำท  ได้
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว 
จ ำนวน  ๓,๘๑๔,๐๐๐บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 
๔๙๘,๘๐๐ บำท ขออนุมัติโอนลดงบประมำณในครั้งนี้ ๖๐,๐๐๐ 
บำท 

 

 



                                                                          -๘- 

๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวด
เงิน เดื อน (ฝ่ ำยกำร เมือง )  เ งินค่ ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ ป รึ กษำ
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 
๘๖,๔๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว       
จ ำนวน  ๕๘,๐๙๐.๓๒ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๒๘,๓๐๙.๖๘ 
บำท ขออนุมัติโอนลดงบประมำณในครั้งนี้ ๖,๐๕๗ บำท รวมงบประมำณที่
ขออนุมัติ โอนในครั้ งนี้  จ านวน ๖๖,๐๕๗ บาท ในเบื้องต้นขอเสนอ
รำยละเอียดต่อที่ประชุมเพียงเท่ำนี้ก่อนครับ ท่ำนสมำชิก ท่ำนใดมีข้อซักถำม
หรือไม่ครับ 

นำยสมบูรณ์  ปัญญำธิ  - สอบถำมว่ำในกำรตั้งงบประมำณในตอนแรกมีควำมคลำดเคลื่อนได้อย่ำงไร 
(สมำชิก สอบต.หมู่ ๖)  
นำยภรณ์ณภัส อุดด้วง  -  ตำมที่หมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์ได้เสนอโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือบรรจุไว้ใน   
(นักวิเครำะห์ฯ)     แผนพัฒนำท้องถิ่นโดยรำยละเอียดได้เสนอเครื่องออกก ำลังกำยในที่ร่ม    

จ ำนวน ๓ ชุด และเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งจ ำนวน ๔ ชุด แต่กำรตั้ง
งบประมำณในครั้งแรกได้ตั้งงบประมำณไว้เพียงแค่ เครื่องออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง จ ำนวน ๔ ชุด ไม่ได้บวกงบประมำณในส่วนของเครื่องออกก ำลัง
กำยในร่มจ ำนวน ๓ ชุด จึงท ำให้งบประมำณมีควำมคลำดเคลื่อนและไม่
เพียงพอส ำหรับกำรจัดหำซึ่งทำงส ำนักงำนปลัดได้สืบรำคำก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรจัดหำแล้วใช้เกณฑ์รำคำต่ ำสุดได้รำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว 
จ ำนวน  ๑๘๖,๓๕๗ บำท โดยจัดหำตำมคุณลักษณะที่ได้ก ำหนดไว้  

ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  

 
๒. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ 
๒.๑ โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงรำยทำง 

ประธำนฯ   - ขอให้กองช่ำงชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยภูเจตน์ สุรยิะไชย          ตำมที่ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์         (นำย
ช่ำงโยธำฯ)   ได้ขอสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย เพ่ือ 

ด ำเนินโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงโคมไฟถนน จ ำนวน ๓ จุด นั้น และ 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ ๓ บ้ำนดอยต่อ ได้ขอสนับสนุนงบประมำณ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำยเพื่อด ำเนินโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงโคมไฟถนน จ ำนวน ๔ จุด นั้น กองช่ำง ได้ตรวจสอบแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แล้ว เห็นว่ำโครงกำรที่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์ ของบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสง
สว่ำงโคมไฟถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์ จ ำนวน ๓ จุด มีปรำกฏใน 



                                 -๙- 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แต่เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวไม่
ปรำกฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของหมู่บ้ำน กองช่ำงจึงขออนุมัติโอน
งบประมำณรำยจ่ำยที่เหลือจ่ำยหรืองบประมำณท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แล้ว 
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ทั้งนี้ได้พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยตำม
ข้อบัญญัติแล้ว มีงบประมำณที่เหลือจ่ำยหรือไม่มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยแล้ว 
เพียงพอที่จะด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น โดยขออนุมัติโอนงบประมำณ
ดังกล่ำว ซึ่งกำรโอนงบประมำณในครั้งนี้เป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสันทรำย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ดังนี้ (เอกสำรตำมปรำกฏ)  

 
ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในแผนงำนเคหะและ

ชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงโคมไฟถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำน
จอมจันทร์ จ ำนวน ๓ จุด  จ ำนวน ๗,๐๐๐ บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรติดตั ้ง ไฟฟ้ำแสงสว่ำงโคมไฟถนน พร้อมหลอด LED 
จ ำนวน ๓ จุด หมู ่ที ่ ๒ บ้ำนจอมจันทร์ โดยขอโอนลดงบประมำณใน
แผนงำน เคหะและช ุมชน  งำนบร ิหำรทั ่ว ไป เกี ่ย วก ับ เคหะช ุมชน 
งบด ำเนินกำร ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ วัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 
๖๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว 
จ ำนวน  ๒๓,๑๓๕ บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๓๖,๘๖๕ บำท       
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๗,๐๐๐ บาท  และขอโอนไปตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรติดตั ้ง
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงโคมไฟถนน หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอยต่อ จ ำนวน ๔ จุด  จ ำนวน 
๙,๔๐๐ บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
โคมไฟถนน พร้อมหลอด LED จ ำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอยต่อ โดย
ขอโอนลดงบประมำณในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั ่ว ไป
เกี ่ยวกับเคหะชุมชน งบด ำเนินกำร ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ วัสดุก่อสร้ำง  
งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน  ๓๐,๑๓๕ บำท งบประมำณคงเหลือก่อน
โอน ๒๙,๘๖๕ บำท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๙,๔๐๐ บาท 

 

 



                                     -๑๐- 

รวมงบประมำณที่ขออนุมัติโอนในครั้งนี้ จ านวน ๑๖,๔๐๐ บาท ในเบื้องต้น
ขอเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพียงเท่ำนี้ก่อนครับ  

ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  

 

๒.๒ โครงกำรจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ 

ประธำนฯ   - ขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ชี้แจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

นำยภรณ์ณภัส  อุดด้วง  -ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๖๕๖ 
(นักวิเครำะห์ฯ)   ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ เรื่องกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำ 

ทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชน) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๐๒๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ เรื ่อง กำรจัดซื ้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำตั้งงบประมำณ
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader
เพ่ือบริกำรประชำชนและเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สันทรำยได้ตรวจสอบรำยละเอียดตำมหนังสือสั่งกำรจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ตำมหนังสือที ่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๐๒๔ ลงวันที ่ ๒๔ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำรจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  ข อ งอ งค ์ก รปกครอ งส ่ว นท ้อ ง ถิ ่น แล้ ว  ซึ่ ง
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
เครื่องอ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์  เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำม
ระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่เหลือจ่ำยหรืองบประมำณที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แล้ว โอนไปตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ซึ่งในกำรโอนในครั้งนี้เป็นอ ำนำจกำรอนุมัติของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย ฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ดังนี้ 
 
 
 

 



                             -๑๑- 

ขอโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ใน แผนงำนบริหำรงำนทั ่วไป 
งำนบริหำรทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ ๗๐๐ บาท  โดยขอโอนลด
งบประมำณในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร 
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รอง
นำยก งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน ๔๒,๒๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน  ๒๐,๒๐๗.๓๒ บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๒๑,๙๙๒.๖๘ บำท ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้ ๗๐๐ บาท 

ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 

๕.๔ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3 ต่อจากของเดิม  (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา     
ใจสิทธิ์)  หมู่ที่  6  บ้านแหลว   งบประมาณ  237,000  บาท  เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขสัญญา ตามมาตรา 97  แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
นายภูเจตน์ สุริยะไชย  - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562    
(นายช่างโยธา)    องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ฯ งบลงทุน ค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด  บริเวณซอย 3 ต่อจากของเดิม  (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์)  หมู่
ที่  6  บ้านแหลว  ตั้งไว้  216,700 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  กว้างปากราง  0.70  ม.  
ยาว  32.00 ม.  ลึก  1.02  ม. หนา  0.15  ม. จุดด าเนินการบริเวณซอย 
3 ต่อจากโครงการเดิม (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์) 

ตามทีส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ในการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2562  เมี่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562  ได้มีมติอนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพ่ิม) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3 ต่อจากของเดิม (บริเวณหน้าบ้าน
นางโสภา  ใจสิทธิ์)  หมู่ที่  6  บ้านแหลว  

งบประมาณ  ก่อนโอน  216,700  บาท   
โอนเพิ่ม    20,300  บาท 

              รวมงบประมาณหลังโอน                       237,000  บาท    
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เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 
15/2562  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562 กับ ห้างหุ้นส่วนสุภัทรนัน  
งบประมาณตามสัญญาจ้าง  236,400 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)  ก าหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 8 กันยายน 2562  

จากการคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจพบปัญหา
ระหว่างการก่อสร้างโครงการดังกล่าวดังนี้ 
1. แบบรูปรายการตามภาคผนวก 2 แนบท้ายสัญญาก่อสร้าง ก าหนดให้มี
งานรื้อท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร เดิม พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด 0.70  เมตร  ลึก  0.70  เมตร  ลึก  1.02  เมตร  หนา  0.15  
เมตร   โดยหากผู้รับจ้างด าเนินการตามแบบรูปรายการภาคผนวก 2  
ดังกล่าว  จะท าให้รางระบายน้ าที่ก่อสร้าง ยังมีระทาง 32.00  เมตร  ตาม
สัญญา  แต่จะท าให้จุดสิ้นสุดของโครงการเปลี่ยนแปลง  คือไม่ถึงบริเวณหน้า
บ้านของนางโสภา  ใจสิทธิ์)  ซึ่งอยู่บริเวณสุดซอยถนนของพ้ืนที่ก่อสร้าง  
2.การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ได้ก าหนดประมาณราคางาน
รื้อถอนท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60  เมตร  จ านวน  5.00  เมตร  เป็น
เงิน  898.00 เมตร     

โดย คณะกรรมการฯ ได้พิจาณาแล้ว  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจักได้รับจากการพิจารณาแก้ไขแบบรูป
รายการดังกล่าว     และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา จึงเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  แก้ไขรูปแบบรายการละเอียด ของ
ภาคผนวก 2 แนบท้ายสัญญา  โดยแก้ไขไม่มีงานรื้อท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร เดิม พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.70  เมตร  ลึก  
0.70  เมตร  ลึก  1.02  เมตร  หนา  0.15  เมตร   โดยให้มีท่อระบาย
น้ าคสล.สภาพเดิม  และเห็นควรให้หักค่างานผู้รับจ้าง เป็นเงินจ านวน  
898.00  บาท 

 
ข้อระเบียบ-กฎหมาย 
1) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
มาตรา  100    ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
มาตรา 97  วรรคแรก   
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น

ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  97  วรรคสาม    
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การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือ
ระยะเวลาในการท างาน  ให้ตกลงไปพร้อมกัน 

 
2)  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  97  ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานรัฐ
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  
รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ข้อ  161  การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็น
อ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

           
ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ   
ข้อ  29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น”  จึงขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด  บริเวณซอย 3 ต่อจากของเดิม  (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา    ใจสิทธิ์)  
หมู่ที่  6  บ้านแหลว  เพ่ือด าเนินการแก้ไขสัญญา ตามมาตรา 97  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 
ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บริเวณซอย 3 ต่อ
จากของเดิม  (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์)  หมู่ที่  6  บ้านแหลว ตั้งไว ้ 
237,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  กว้างปากราง  0.70  ม.  ยาว  32.00 ม.  ลึก  1.02  
ม. หนา  0.15  ม. จุดด าเนินการบริเวณซอย 3 ต่อจากโครงการเดิม (บริเวณ
หน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์) 
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  ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณ

ซอย 3 ต่อจากของเดิม  (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์)  หมู่ที่  6  บ้าน
แหลว  ตั้งไว้  237,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้างปากราง 0.70  ม. ยาว  32.00 ม.   
ลึก  1.02  ม. หนา  0.15  ม. จุดด าเนินการบริเวณซอย 3 ต่อจากโครงการ
เดิม (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์) 
หมายเหตุ  ลดค่างานโดยเปลี่ยนงานรื้อถอนท่อระบายน้ าคสล.  ขนาด  0.60 
เมตรจ านวน  5 เมตร ของเดิมออกเป็นไม่มีรื้อท่อคสล. 

 
 

ทั้งนี้ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายได้มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว
แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย จักได้เสนอเรื่องให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทรายพิจารณาให้ด าเนินการแก้ไขสัญญา  ตามมาตรา 
97  แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ต่อไป 

ประธำนฯ   - มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 

      ๕.๕ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กำรสมัครสมำชิก“ฐำน 
 ทรัพยำกรท้องถิ่น” 

ประธำนฯ   - ขอให้เจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยนิทัศน์ อรินต๊ะทรำย  - กระผมขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสมัครสมำชิก“ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
(เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ)  แนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น   
    การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ทราบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

    งานที่ 1  การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
    1.1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร   
    1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น                                                                  
    1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น     
    1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
    1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
    งานที่ 2  การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
    2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น  
    2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น   
    2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   
        2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน      

        2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน    
        2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ใน 
                                          ชุมชน 
    2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากร 
ในชุมชน และ ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 

    2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
งานที่ 3  การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

    3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
    3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 

3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
งานที่ 4  การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

    4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึนและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 
งานที่ 5  การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    
         ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  
    5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
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งานที่ 6  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวน
พฤกษศาสตร์   โรงเรียน) 

    6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ                                                                       
                  
                     ด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

                    3.1 สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่า  
                                         อยู่  
                     3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น  
                     3.3 บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  
                     3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ 
                     ยอมรับ 
ที่ประชุม                    รับทราบ 
ประธานฯ                    - สอบถำมผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”  
ที่ประชุม            - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
 
ประธำนฯ                 - มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่ำวขอบคุณและปิดประชุม เวลำ       

                                  ๑๕.๓๐   น. 

 
 

            (ลงชื่อ)   สุนทร  ปงกันมูล     ผู้บันทึกกำรประชุม 
      ( นำยสุนทร  ปงกันมูล ) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 


