
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

สมัยวิสำมัญ ท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ 09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 
ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาฯ 
๒ นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ รองประธานสภาฯ 
๓ นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๔ นายสุนทร  ปงกันมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๕ นายสนั่น  จี๋มะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๖ นายอ านวย  แก้วแจ้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
๗ นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๘ นายทรงเดช  สุตินกาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๙ นายบุญส่ง สันทะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

๑๐ นางสาวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๑๑ นายพร  จันทาพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๑๒ นายนรินทร์  จันปุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นางอารยา  เสือจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
๒ นายจรัญ  ปันทะทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  
๓ นางณัฐวรินภรณ์  ปันทะทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
๔ นางสุธาวรรณ  ค าแสน รองปลัด อบต. 
๕ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
๖ นายภูเจตน์  สุริยะไชย นายช่างโยธาช านาญงาน 
๗ นายวินัย  ลาค า ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ 
๘ นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๙ นางธญพร  อุดด้วง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

10 นางวิยะดา  อุตตะมัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
๑.๑  แจ้งประกาศอ าเภอแม่จัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย  สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
๒๕๖2 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สันทราย สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 
ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖2 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพ่ือ
พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และข้อราชการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง นั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สันทราย สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่  ๗ มิถุนายน
๒๕๖2 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖2 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕๖2 

ประธานฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง       
     
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม 

- ไม่มี. 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย       
(แทนต าแหน่งว่าง)   

ประธานฯ -  ตามที่ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายว่างลง  
เนื่องจากนายสมบัติ  วังแสง ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
สันทราย  ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ที่ 87/2562 
เรื่องการลงโทษไล่ออกจากราชการ  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผล
ท าให้นายสมบัติ วังแสง ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  
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 พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย นั้น และ

ในวันนี้จะมีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุม 

นางสุธาวรรณ ค าแสน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย อนุโลม ซึ่งวิธีการเลือก
เลขานุการตาม ข้อ ๘ ระบุว่าวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับโดย อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุม
ด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้
จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ประธานฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัน
ทราย 
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นายสมบูรณ์ ค าหล้าทราย  - ขอเสนอ นายสุนทร ปงกันมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัน
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)   ทราย หมู่ที ่5   มีผู้รับรอง ได้แก่ 
     1. นายบุญส่ง  สันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 2 
     2. นายพร  จันทาพูน  สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 3 
ประธานฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีก

หรือไม ่ เมื่อไม่มีจึงประกาศว่า นายสุนทร  ปงกันมูล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย  หมู่ที่ 5 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานฯ - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้เลขานุการสภาฯ แล้วจึงขอ

มอบหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ให้คนใหม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไปครับ 

   4.2 การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

ประธานฯ   -  ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
นายภรณ์ณภัส อุดด้วง  ข้อ 4.2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคซึ่งมี
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อนหน้านั้นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระยะเวลาเพียง 4 ปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดย
ด าเนินการตามแนวทางตามหนังสือสั่งการโดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส าหรับรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน
สมาชิกครับ เชิญสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หากมีข้อสงสัยระหว่างการ
พิจารณานี้สามารถซักถามได้ครับ ส าหรับเค้าโครงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 
1. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

     1.1 ด้านกายภาพ 
     1.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
     1.3 ประชากร 
     1.4 สภาพทางสังคม 
     1.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     1.6 ระบบเศรษฐกิจ 
     1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
     1.9 อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

2. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3. ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
     3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
     4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
     4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

ทั้งหมดนี้มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
 

นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ               - ผมขอสอบถามครับ  แล้วโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีที่ยังไม่ได้ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)                        ท าจะด าเนินการอย่างไร 
 

นายภรณ์ณภัส อุดด้วง               - ครับ โครงการในแผนพัฒนาสี่ปีเดิม ผมได้ทบทวนแล้วบรรจุไว้ใน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)              แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยผ่านกระบวนการประชาคม  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วครับ 
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นายพร  จันทาพูน                   - หากประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แล้ว ในโอกาส 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)     ต่อไปจะเพ่ิมเติมแผนได้หรือไม่ครับ 
 
นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง              - ได้ครับครับ ซึ่งการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงสามารถท าได้เหมือนเดิม 
 (นักวิเคราะห์ฯ)   ครับมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
 

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่
ประชุม 

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบ   จ านวน ๑๑ เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง       
๑  เสียง 

 

 4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   

ประธานฯ - ได้มอบหมายใหผู้้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม   

นางวิยะดา อุตตะมัง  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ
(ผู้อ านวยการคลัง )  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดท าตู้เก็บเอกสาร (ตู้บิ้วอิน) 
จ านวน 1 หลัง โดยมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ดังนี้ 
 1. ตู้ขนาด 2.4 x 0.95 x 0.40 เมตร จ านวน 1 ใบ จ านวนเงิน 
40,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 156 ล าดับที่ 1 (กองคลัง) 
 กองคลังได้ตรวจสอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ตาม
รายละเอียดข้างต้นแล้วพบว่ารายละเอียดและปริมาณงานของครุภัณฑ์ตู้
เก็บเอกสาร (ตู้บิ้วอิน) มีขนาดไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน จึงได้ขอความ
ร่วมมือกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายส ารวจ ออกแบบและ
ประมาณการราคาเบื้องต้น เพ่ือน าเสนอขออนุมัติสภา ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบกฎหมายและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
เห็นควรให้ด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่อไป 
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ข้อระเบียบ-กฎหมำย 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 

ข้อควำมเดิม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดท าตู้เก็บเอกสาร (ตู้บิ้วอิน) 
จ านวน 1 หลัง เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เก็บเอกสาร (ตู้บิ้วอิน แบบไม้)มี
บานกระจก จ านวน 1 ตู้ โดยมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ดังนี้ 
 1. ตู้ขนาด 2.4 x 0.95 x 0.40 เมตร จ านวน 1 ใบ จ านวนเงิน 
40,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 156 ล าดับที่ 1 (กองคลัง)    

 

   ข้อควำมใหม่ 
 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่เป็น จัดท าตู้เอกสารแบบติดผนัง มีบาน

กระจก ขนาด 3.2 x 3.00 x 0.40 ม. จ านวน 1 หลัง ตั้งไว้ 40,000 บาท 
 

โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2543  ข้อ  29      

ดั งนั้น  ขออนุมัติสภาท้องถิ่น  แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดท าตู้เอกสารแบบติดผนัง มีบานกระจก ขนาด  3.2 x 3.00 x 0.40 ม. 
จ านวน 1 หลัง ต่อไป     

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  จ านวน ๑๑ เสียง       
ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง    ๑  เสียง 
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4.4 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฟ้ัน ถึง
บ้านนางปราณี  จันทะวงศ์) หมู่ที่  7  เพ่ือด าเนินการแก้ไขสัญญา ตาม
มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

ประธานฯ   - ได้มอบหมายให้กองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
นายภูเจตน์  สุริยะไชย  - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
นายช่างโยธาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ฯ งบลงทุน     

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  บริเวณฝั่งซ้ายถนนสายหลัก  (ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฝั้น  ถึงบ้าน
นางปราณี จันทะวงศ์) หมู่ที่  7  บ้านดง  ตั้งไว้  194,500  บาท  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  
กว้างปากราง  0.30 ม.  ยาว  56 ม.  หนา  0.10  ม. จุดด าเนินการ
บริเวณฝั่งซ้ายถนนสายหลัก ข้างบ้านนายสุรเดช  ฟองฟ่ัน  ถึงบ้านนาง
ปราณี จันทะวงศ์  หมู่ที่ 7  บ้านดง 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายได้ลงนามในสัญญา
จ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 29  เมษายน 2562 กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ชลธิชา  ก่อสร้าง ให้ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ที่ 7  ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย กว้างปากราง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
74.00 เมตร งบประมาณตามสัญญาจ้าง 192,000-บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ก าหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 

เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญา  ช่างผู้ควบคุมงานได้
ควบคุมงานและตรวจสอบพบปรากฏว่า รูปแบบรายละเอียดหรือข้อก าหนด
ในสัญญามีความขัดกัน  โดยตามสัญญาจ้างฯ  ข้อ 1. ตกลงว่าจ้างก่อสร้าง
รางระบายน้ าความยาว  74.00  เมตร  แต่ในรูปแบบรายละเอียดระบุ
ความยาวเพียง  56.00  เมตร   จึงเสนอความเห็นให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันทราย สั่งผู้รับจ้างหยุดงาน   

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้รายงานว่า โดยจากการตรวจสอบ
เอกสารการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ดังกล่าวได้ก าหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างรางระบายน้ าฯ  กว้างปากราง 
0.30 เมตร ลึก0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 74.00 เมตร  ในราคา 
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กลาง 192,000  บาท   โดยผู้รับจ้างได้ตกลงท าสัญญาก่อสร้าง   กว้างปาก
ราง 0.30 เมตร ลึก0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 74.00 เมตร  ราคา
กลาง 192,000  บาท  แต่เนื่องจากในแบบแปลน ตามภาคผนวก 2  แนบ
ท้ายสัญญา  ได้ก าหนดความยาวของรางระบายน้ า  56.00 เมตร  โดยพื้นที่
ก่อสร้าง ตามระยะทางที่ระบุในข้อก าหนดในสัญญา ในความยาว 74.00  
เมตร ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฝั้น ถึงบ้านนางปราณี จันทะวงศ์ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่า  ระยะทางความยาว  56.00 เมตร  คือความยาวถึง
บ้านนางปราณี จันทะวงศ์ ซึ่งหากผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ าให้ 
ได้ระยะทาง 74.00  เมตร ตามข้อก าหนดในสัญญา  ระยะทางก่อสร้าง จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณ หน้าบ้านนางเสาแก้ว สันตา  หมู่ที่  7  บ้านดง 

ดังนั้น  คณะกรรมการฯ ได้พิจาณาแล้ว  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา  จึงเห็นควรให้ผู้รับ
จ้างด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดใน
สัญญา  คือด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าในความยาว  74.00  เมตร  
แต่เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ฯ  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บริเวณฝั่งซ้าย
ถนนสายหลัก  (ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฝั้น  ถึงบ้านนางปราณี จันทะวงศ์)  
หมู่ที่ 7 บ้านดง กว้างปากราง  0.30 ม. ยาว  56 ม. หนา  0.10  ม.  
งบประมาณ  195,500  บาท 
กรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณี 
1.  รูปแบบรายละเอียดแบบแปลนแนบท้ายสัญญาฯ  ไม่ตรงกับข้อก าหนด
ในสัญญา 
2.  ข้อก าหนดในสัญญาไม่ตรงกับรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

 

ข้อระเบียบ-กฎหมำย 
1) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
มาตรา  100 ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
มาตรา 97  วรรคแรก   
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน
กรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข
ได ้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ

แก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
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(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์

สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  97  วรรคสาม    

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                          
หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ 
หรือระยะเวลาในการท างาน  ให้ตกลงไปพร้อมกัน 

 

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

           

ดังนั้น  ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
(ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฟ้ัน ถึงบ้านนางปราณี  จันทะวงศ์) หมู่ที่  7   
เพ่ือด าเนินการแกไ้ขสัญญา ตามมาตรา 97  แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 

ข้อควำมเดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณ

ฝั่งซ้ายถนนสายหลัก  (ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฝั้น  ถึงบ้านนางปราณี จัน
ทะวงศ์)  หมู่ที่  7  บ้านดง  ตัง้ไว้  194,500  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  กว้างปากราง  0.30 
ม.  ยาว  56 ม. หนา  0.10  ม.  จุดด าเนินการบริเวณฝั่งซ้ายถนนสายหลัก 
ข้างบ้านนายสุรเดช  ฟองฝั้น  ถึงบ้านนางปราณี จันทะวงศ์ หมู่ที่ 7  บ้าน
ดง 
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ข้อควำมใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตวัยูพร้อมฝาปิด  บริเวณ

ฝั่งซ้ายถนนสายหลัก  (ข้างบ้านนายสุรเดช ฟองฝั้น  ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว  
กันตา)  หมู่ที่  7  บ้านดง   ตั้งไว้  194,500  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  กว้างปากราง  0.30 
ม.  ยาว  74 ม.  หนา  0.10  ม.  จุดด าเนินการบริเวณฝั่งซ้ายถนนสาย
หลัก ข้างบ้านนายสุรเดช  ฟองฝั้น  ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว  กันตา  หมู่ที่ 7  
บ้านดง 

 

โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2543  ข้อ  29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

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

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบ  จ านวน ๑๑ เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง       
๑  เสียง 
4.5  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 (กรณีเร่งด่วน) 

ประธานฯ   - ได้มอบหมายให้กองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
นายภูเจตน์  สุริยะไชย  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ด าเนินการจ้างเหมาออกแบบ
(นายช่างโยธาฯ)   โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี 2562  โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติกรจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกอบ
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.  2542  จ านวน  6 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ  บ้านดอยต่อ หมู่ที่  3   

งบประมาณ  216,700 บาท 
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2. โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ  บ้านดงสุวรรณ  หมู่ที่  5  
งบประมาณ  207,900  บาท. 

3. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  บ้านดงสุวรรณ  หมู่ที่ 5 
งบประมาณ  88,400  บาท 

4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านแหลว 
หมู่ที่  6  งบประมาณ พ.ศ.  216,700  บาท 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโพธนา
ราม หมู่ที่  8  งบประมาณ พ.ศ.  212,900  บาท 

6. โครงการก่อสร้าง ท่อหลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาล้อม หมู่ที่   9  
งบประมาณ 84,400  บาท 

โดยวิศวกรผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นวิศวกรระดับ สามัญวิศวกร   ได้ด าเนินการ
ออกแบบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานทั้ง  6  โครงการดังกล่าว   โดยมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงท าให้เพ่ิมรายการวัสดุบางรายการที่ท าให้
งบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

 
ดังนั้น กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  จึงขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562 จ านวน  6  โครงการ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(1) โครงกำรก่อสร้ำงศำลำหน้ำเมรุในพื้นที่ฌำปนสถำน  หมู่ที่  3  บ้ำนดอยต่อ  
จ ำนวน 216,700 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาเมรุ  กว้าง 6.00 ม.  ยาว 
12.00 ม.  สูง 5.20 – 5.90 ม.  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. จุด
ด าเนินการในพ้ืนที่ ฌาปนสถาน หมู่ที่  3  บ้านดอยต่อ   
 งบประมาณก่อนโอน   216,700.-  บาท 

 โอนเพิ่ม    122,800.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  339,500.-  บาท 
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เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 

   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี้ 
- เพ่ิมความแข็งแรงของฐานราก โดยเพิ่มความหนาจาก ขนาด 1.00 ม.x 1.00 

ม. หนา 0.20 ม. เป็น 1.50 ม. x 1.50 ม. หนา 0.40 ม. 
- เพ่ิมคานพื้นชั้นล่างทั้งด้านสั้น และด้านยาว 
- เพ่ิมหน้าตัดเสา จาก 0.25 ม.x0.25 ม. เป็น 0.40 ม.x0.40 ม. 
- เปลี่ยนเหล็กโครงหลังคา และโครง TRUSS จากเหล็กซี 75x45x15 มม.หนา 

3.2 มม. เป็นเหล็กซี 100x50x20 มม.หนา 3.2 มม. 
 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  271,842.58  บาท 
 โอนลด    122,800.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน  149,042.58  บาท 

    

โอนเพิ่ม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(2)  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. รูปตัวยูพร้อมฝำปิด บริเวณซอย 3 ต่อ
จำกของเดิม  (บริเวณหน้ำบ้ำนนำงโสภำ กำใจสิทธิ์)  หมู่ที่  6  บ้ำนแหลว  
จ ำนวน 216,700 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด กว้างปากราง  0.70 ม. ยาว 32 ม. ลึก 1.02 ม. หนา 0.15 ม. จุด
ด าเนินการ บริเวณซอย 3 ต่อจากโครงการเดิม (บริเวณหน้าบ้านนางโสภา  ใจสิทธิ์)  
หมู่ที่  6  บ้านแหลว 

 งบประมาณก่อนโอน   216,700.-  บาท 

 โอนเพิ่ม      20,300.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  237,000.-  บาท 
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เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 

   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี้ 
- เปลี่ยนระยะห่างของเหล็ก 9 มม. ในแนวตั้ง จาก @ 0.20 ม. เป็น @ 1.05 ม. 
 

 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  149,042.58  บาท 
 โอนลด      20,300.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน  128,742.58  บาท 

    
 

โอนเพิ่ม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(3) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. รูปตัวยูพร้อมฝำปิด (ต่อจำกของเดิม) 
บริเวณหน้ำบ้ำนนำงดุรงฤทธิ์ ใจถำ ไปทำงล ำเหมืองแยกแม่น้ ำจัน หมู่ที่  8   
บ้ำนโพธนำรำม  จ ำนวน 212,900 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด (ต่อจากโครงการเดิม) กว้างปากราง  1.20 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 1.10 ม. 
หนา 0.12 ม. จุดด าเนินการ บริเวณบ้านนายดุรงฤทธิ์ ใจถา  ไปทางล าเหมืองแยก
แม่น้ าจัน  หมู่ที่  8  บ้านโพธนาราม 

 งบประมาณก่อนโอน   212,900.-  บาท 

 โอนเพิ่ม      18,100.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  231,000.-  บาท 

เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 
   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี ้

- เปลี่ยนระยะห่างของเหล็ก 9 มม. ในแนวตั้ง จาก @ 0.20 ม. เป็น @ 1.05 ม 
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 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  128,742.58  บาท 
 โอนลด      18,100.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน  110,642.58  บาท 

 

โอนเพิ่ม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(4) โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคสล. บริเวณสี่แยกตลำด SML หมู่ที่ 9 บ้ำน
นำล้อม  จ ำนวน  84,400  บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนาดกว้าง  
1.20 ม.  ลึก 1.20 ม. ยาว 5.00 ม. จุดด าเนินการ บริเวณสี่แยกตลาด SML หมู่
ที่  9  บ้านนาล้อม 
 งบประมาณก่อนโอน     84,400.-  บาท 

 โอนเพิ่ม        8,200.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน            92,600.-   บาท 

เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 
   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี ้

- เปลี่ยนความหนาของผนังก าแพง และปีกข้าง จากหนา 0.15 ม. เป็นหนา 
0.20 ม. 

- เปลี่ยนระยะห่างของเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 12 มม. จาก @ 0.25ม. เป็น @ 
0.15 ม. 

 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
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- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  110,642.58  บาท 
 โอนลด        8,200.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน  102,442.58  บาท 

 
โอนเพิ่ม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(5) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ ำ ห้องสุขำ หมู่ที่ 5  บ้ำนดงสุวรรณ      
จ ำนวน  88,400  บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ าสาธารณะ กว้าง  
1.80 ม.  ยาว  2.50  ม.  สูง 2.00 ม.  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า  4.50 
ตร.ม.  บริเวณพ้ืนที่สาธารณะหมู่ที่  5  บ้านดงสุวรรณ 
 งบประมาณก่อนโอน     84,400.-  บาท 

 โอนเพิ่ม        1,600.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน            90,000.-   บาท 

เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 
   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี ้

- เพ่ิมการเสริมเหล็กเส้นกลม 9 มม. เพ่ือรับแรงด้านบนของพ้ืนห้องน้ า 
- เพ่ิมความแข็งแรงของฐานราก โดยเพิ่มความหนาจาก ขนาด 0.60 ม.x0.60ม. 

หนา 0.20 ม. เป็น 1.00 ม. x 1.00ม. หนา 0.25 ม. 
- ความลึกของหลุมฐานรากจาก 0.60 ม. เป็น 1.50 ม. 
- เพ่ิมหน้าตัดเสา จาก 0.15 ม.x0.15 ม. เป็น 0.20 ม.x0.20 ม. 
 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  102,442.58  บาท 
 โอนลด        8,200.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน  100,842.58  บาท 
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โอนเพิ่ม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(6) โครงกำรก่อสร้ำงศำลำหน้ำเมรุในพื้นที่ฌำปนสถำนหมู่ที่ 5  บ้ำนดงสุวรรณ      
จ ำนวน  207,900  บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศาลาหน้าเมรุ กว้าง  6.00 ม.  ยาว  
12.00  ม.  สูง 4.87-5.20 ม.  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า  72 ตร.ม.  จุด
ด าเนินการในบริเวณพ้ืนที่ฌาปนสถาน หมู่ที่  5  บ้านดงสุวรรณ 
 งบประมาณก่อนโอน    207,900.-  บาท 

 โอนเพิ่ม     118,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน           325,900.-   บาท 

เหตุผลความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้ 
   เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังนี ้

- เพ่ิมความแข็งแรงของฐานราก โดยเพิ่มความหนาจาก ขนาด 1.00 ม.x 1.00 
ม. หนา 0.20 ม. เป็น 1.50 ม. x 1.50 ม. หนา 0.40 ม. 

- เพ่ิมคานพื้นชั้นล่างทั้งด้านสั้น และด้านยาว 
- เพ่ิมหน้าตัดเสา จาก 0.25 ม.x0.25 ม. เป็น 0.40 ม.x0.40 ม. 
- เปลี่ยนเหล็กโครงหลังคา และโครง TRUSS จากเหล็กซี 75x45x15 มม.หนา 

3.2 มม. เป็นเหล็กซี 100x50x20มม.หนา 3.2 มม. 
 โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  100,842.58  บาท 
 โอนลด      28,000.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน             72,842.58  บาท 

 

โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
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- เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวน  1,368,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ฯลฯ 

 งบประมาณก่อนโอน  493,200.-  บาท 
 โอนลด      90,000.-  บาท 
 งบประมาณหลังโอน           403,200.-  บาท 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.  
2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2543  ข้อ  27  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2562   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  6  
โครงการ  

 

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
2562 จ านวน ๑๑ เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นางสุธาวรรณ  ค าแสน -  ได้รับแจ้งจากงานป้องกันฯ อบต.สันทราย ว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
(รองปลัด อบต.) ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่จัน (ศ).ปส.อ.แม่จัน) ได้ด าเนินการพิจารณา

คัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่หน่วยงาน/
บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละด้าน นั้น ดังนั้นจึงขอเชิญ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย รับมอบเกียรติบัตร
เพ่ือเป็นเกียรติแก่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายต่อไป 

 

ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิด
ประชุม เวลา   ๑๕.๒๐   น. 

 
 

            (ลงชื่อ)      สุนทร  ปงกันมูล     ผู้บันทึกการประชุม 
      ( นายสุนทร  ปงกันมูล ) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 

 


