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                                                                       -ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมฤทธิ์ 
สมัยสำมัญ    สมัยที่  4   ครั้งที่  1  ประจ ำปี   พ.ศ.  2563 

วันจันทร์ที่    28   เดือนธันวำคม    พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมท้ำวสุรนำรีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมฤทธิ์ 

  ผู้เข้ำประชุม 
1.นายอุระ             วิทยารณยุทธ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์   
2.นายเต็ม            แสงพิมาย   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์   
3.นายธวัชชัย         สมดี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  1 
4.นางไย               ถองกระโทก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  1 
5.นายดวง             จี่พิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  2 
6.นายศักรินทร์       มุ่งกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  2 
7.นายชูชาติ      ถิ่นทองหลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  3 
8.นายสอิ้ง            แร้นพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  4 
9.นายนิพนธ์       แจ้งจบ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  5 
10.นายบุญส่ง       สังข์สูงเนิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  5 
11.นายประเสริม     ปูนกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  6 
12.นางเดือนเพ็ญ     พิรัมย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  7 
13.นายชม             เข็มพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  8 
14.นายสุชาติ          ลวดลาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  9 
15.นายอุทัย           ดลพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  9 
16.นางบัวคลี่          ขอพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  10 
17.นางกาญจนา       นมัสการ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  10 
18.นายละมุล          กลุ่มกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  11 
19.นายชม      ชาญเจริญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  11 
20.นายสมนึก          บ่มกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  12 
21.นางแสงจันทร์     เนาว์พิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  12 
22.นายสมบูรณ์        มาตรโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  13 
23.นางจ าลอง          เฉียงกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  13 
24.นายร่วม             เข็มพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  14 
25.นายกิตติภณ        ชินตะขบ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  14 
26.นายสมศักดิ์         แก้วระวัง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  15 
27.นายพันธ์            ลมพิมาย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  15 
28.นายชุมพวง       จันทะดวง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1.ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค    นิยมไร่   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
2.นายละมุล      เรียบร้อย   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
3.นางนิตยา  คลองโนนสูง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
4.นายวิสูจน์     เนาว์พิมาย   เลขานุการนายก อบต. 
5.นางจีระภา     จีนครุฑ     รองปลัด อบต. 
6.นางกาญจนา   อุทาน     ผอ.กองคลัง 
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7.นายกฤษณะ    วัฒนะชุมพล    ผอ.กอง ช่าง 
8.นางอ าพร      อภิลักษณะชัย                       ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
9.นายอนันต์       แสงศรีจันทร์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10.นางสาวอริสรา  ทบประดิษฐ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11.นางสาวสุภาพรรณ  ลิ้มพรวิกุล   ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
12.นางภคพร     พงศ์ชาญวิทย์   นักพัฒนาชุมชน 
13.นางฉวีวรรณ   เรียบร้อย   นักจัดการงานทั่วไป 
 
สมาชิกลา 
1.นายชูเกียรติ       ลมพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  4    ลา 
2.นายสมประสงค์   แก้วบาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  หมู่ที่  7    ลา 
 
สมาชิก  อบต.  ผู้มาประชุม  จ านวน  27   คน 
สมาชิก  อบต.  ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   2    คน 
สมาชิก  อบต.  ลาออก   จ านวน   1    คน 
 
เริ่มประชุม   เวลำ  09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม  เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก  อบต.  ที่ได้ลงชื่อไว้
แล้วปรากฏว่ามีจ านวนครบองค์ประชุม   จึงเชิญสมาชิก  อบต.  เข้าห้องประชุม   และเชิญ
ประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

   ๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมฤทธิ์ สมัยวิสำมัญ   
สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที ่ ๒๘  ตุลำคม  2563 

ประธนสภำฯ  ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้ส าเนาแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วไปทีละหน้าหากมี 
ท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขไปได้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะ
ขอถามมติที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ  สอบถามมีท่านอ่ืนจะเสนอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองทั้งหมด  27  เสียง  
 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถำม 
       -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 กำรแถลงผลกำรด ำเนินกำรงำน ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓      

เลขานุการสภาฯ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ.2562  ความว่า “ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งจะเป็นการรายงานผลการด าเนินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญนายกแถลงผลการด าเนินงานใน ปีงบประมาณ  2563   ที่ผ่านมาให้สภาทราบ 
นายก   รายงานแถลงผลการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตามรายละเอียดที่ส าเนาให้สมาชิก 

ทุกท่านแล้ว 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

5.2 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ประธำนสภำฯ                  เชิญท่านนายก  อบต.รายงานต่อสภา 
นำยก  อบต.สัมฤทธิ์ บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ ได้

เสนอรายงานผลการติดตามดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในรายละเอียดขอเชิญงานนโยบายและแผน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นำยอนันต์  แสงศรีจันทร์  ผมขอรายงานข้อมูลตามเอกสารที่ส าคัญให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และขอให้สมาชิกเปิดดูไปทีละหน้า  ถ้ามีส่วนใดสงสัยขอให้สอบถามได้ครับ 

ว่ำที่ร้อยตรีศิริโชค  นิยมไร่  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกท่านได้รับการชี้แจงจาก
งานนโยบายและแผนเป็นการสรุปโดยรวม ตามเอกสารหากท่านมีข้อสงสัยโปรดสอบ
ในที่ประชุมได้ครับ 

ประธำนสภำ อบต. สัมฤทธิ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับถ้าไม่มีผมขอมิติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    รับทราบ    
   

5.3 กำรพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (แผนงำนกำรศึกษำ) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เนื่องจากมีการโอนย้ายข้าราชการมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงานกอง
การศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖4 ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,363,360.- บาท คงเหลือ 2,530,360.- บาท ขอโอนลด  
40,45๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 2,489,910.- บาท 
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โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก 5 ฟุต จ ำนวน 8,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน  1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 
8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- ขนาดไม่น้อยกว่า  150 x 78 x 75  มี  7  ลิ้นชัก   
- ขวา  3 ลิ้นชัก  ซ้าย  3  ลิ้นชัก    
- ลิ้นชักกลาง  1  ลิ้นชัก  กุญแจล็อค 
- พร้อมกระจกตัดตามขนาดของหน้าโต๊ะ 
ก าหนดราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  

2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 4,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 1 ตัว เป็นจ านวนเงิน 4,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้   
- เบาะและพนักพิงด้านหลังเก้าอ้ีท าจากหนังพีวีซี 
- มีที่ท้าวแขน  
- ปรับระดับสูงต่ าของเก้าอ้ีได้ 
ก าหนดราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
จัดชื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก  จ ำนวน  10,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- เป็นตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน ด้านในตู้มี 2 ชั้นวาง ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 x 45 x 75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) ก าหนดราคาตามท้องถิ่น  เนื่องจากเปน็ครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  
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4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำร ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
จัดชื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  2,450 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,450 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 2,450 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. ส าหรับรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 
ชุด มีพ้ืนที่ท็อปโต๊ะด้วยช่องวางเคสคอมพิวเตอร์เฉพาะและถาดวางคีย์บอร์ด/เม้าส์ รางเลื่อนระบบ
ลูกล้อ ดึงออกดันเข้า ช่องวางเคสยกสูงจากพ้ืน  
ก าหนดราคาตามท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248                
 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  
 
5.แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน  จ ำนวน 16,000 บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  

6. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ ำนวน  4,300 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  

 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
                               ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 
  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  
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5.4 กำรพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยเป็น รำยกำรใหม่ (แผนงำนกำรเกษตร) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕63 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จะใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-

19) ผลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาบูรณาการ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสามารถเรียนรู้ เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการฯ ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในการด าเนินการตามโครงการฯ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบ  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
โอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,389,940.- บาท คงเหลือ 2,646,399.- บาท ขอโอนลด   
150,๐๐๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 2,496,399.- บาท 
2.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  737,880.- บาท คงเหลือ 545,510.- บาท ขอ
โอนลด  50,๐๐๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 495,510.- บาท 
3.แผนงานสังคมสังเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  648,360.- บาท คงเหลือ 
470,450.- บาท ขอโอนลด  50,๐๐๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 420,450.- บาท 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  1,298,700.- บาท 
คงเหลือ 1,026,870.- บาท ขอโอนลด  50,00๐.- บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอนลด 976,87๐.- บาท 
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้  403,200.- 
บาท คงเหลือ 349,200.- บาท ขอโอนลด  50,00๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 
299,20๐.- บาท 
6.แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  744,720.- บาท คงเหลือ 650,700.- บาท  
ขอโอนลด  50,๐๐๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 600,700.- บาท 
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โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” จ านวน 400,000.- บาท 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  
 
5.5 กำรพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕63 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กองช่าง  องค์การบริหารงานส่วน
ต าบลสัมฤทธิ์  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายไว้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบ  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้  403,200.- 
บาท คงเหลือ 299,200.- บาท ขอโอนลด  4,00๐.- บาท  
ยอดคงเหลือหลังโอนลด 295,20๐.- บาท 
โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน 4,000 บาท 

รายละเอียด  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง ขนาดมอเตอร์ไม่น้อย
กว่า 2 แรงม้า ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์  รายละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด  ก าหนดราคาตาม
ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  

5.6 กำรพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕63 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี  
และเพ่ือรองรับระบบปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ E-GP และระบบ
บัญชี    e-Laas ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ประเภทประมวลผล ดังนั้นกองคลังจึงขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบ  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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โอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 

ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้  30,000.- บาท คงเหลือ 30,000.- บาท ขอโอนลด  29,00๐.- 
บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 1,000.- บาท 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  10 ,000.- บาท คงเหลือ 
10,000.- บาท ขอโอนลด  5,00๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 5,000.- บาท 

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  10,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท ขอโอนลด  5,00๐.- 
บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 5,000.- บาท 

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้  10,000.- บาท คงเหลือ 9,460.- บาท  
ขอโอนลด  5,00๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 4,460.- บาท 

5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  22,000.- บาท คงเหลือ 22,000.- บาท  
ขอโอนลด  22,00๐.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 0.- บาท 

 
โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน 22,000 บำท  

เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอร์ โ น้ ตบุ๊ ก  ส า ห รั บ ง าน ประมวลผล  
จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  

 
2.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1 จ ำนวน 44,000 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   27  เสียง  ลา  2  เสียง  
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ระเบียบวำระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 ประธานสภาฯ  สอบถามมีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามหรือไม่ 
นายสุชาติ  ลวดลาย ส.อบต.ม.9 -ขอปรึกษาเรื่องทางน้ าที่เชื่อมกับ อบต.ในเมือง  อยากให้ยังคงมีอยู่อยากปรึกษา 

ประสานงานกับ อบต.ในเมือง  หาทางแก้ปัญญาร่วมกัน 
-เรื่องปัญหาการทิ้งขยะ  อยากให้ออกข้อบัญญัติบังคับการทิ้งขยะข้างทาง 
-ขอขอบคุณท่านนายกท่ีช่วยดูแลเรื่องงบประมาณช่วยเหลือแก้ไขปัญญาความเดือดร้อน 

นายสมศักดิ์  แก้วระวัง  ส.อบต.ม.15 -ขอเสนอแนะเข้มงวดเรื่องการวัดไข้บริการเจลล้างมือ 
     -ขอเสนอเรื่องทางสัญจรทางเข้าบ้านซึมสายมาจากสัมฤทธิ์อยากให้มีป้ายแจ้ง 
นายธวัชชัย  สมดี  ม.1  -ฝากตามเรื่องโครงการ ม.1 สายหนองตาเพ็งยังไม่ได้ด าเนินการ 
    -สอบถามเรื่องประปา ม.1 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม 
นายนิพนธ์   แจ้งจบ  ส.อบต.ม.5 -กล่าวเป็นห่วงช่วงนี้โควิดก าลังระบาดหนัก  ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่  ลูกหลานกลับมาจาก 

 ต่างจังหวัด  เห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ 
นางบัวคลี่ ขอพิมาย  ส.อบต.ม.10   -ขอเรียนถามเรื่องสถานที่ตั้งกองทุน  สวัสดิการ  ฝากท่านนายกช่วยติดตามให้ด้วย 
นายบุญส่ง  สังข์สูงเนิน   ส.อบต.ม.5  -พ่ีน้องชาวบ้านซึมฝากขอบคุณท่านนายกที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้อย่าง 

     เร่งด่วน 
นายก อบต.สัมฤทธิ์ -มอบหมายท่านรองละมุล  ท่านปลัด   ช่วยหาวธิีด าเนินการเรื่องทางน้ าของหมู่ 9 ครับ 
   -ฝากท่าน ผอ.กองสาธารณสุขช่วยดูแลด าเนินการด้วย 
   -ที่ตั้งกองทุนขอเวลาอีก 1 เดือน   จะสร้างห้องเก็บของ  และจะจัดสรรห้องส าหรับกองทุน 

สวัสดิการ 
นำยวิสูจน์  เนำว์พิมำย  เลขำนุกำรนำยก -เสนอแนะโครงการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ประธำนสภำฯ   สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  และกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแลกัน   อยู่กันแบบพ่ี 

แบบน้องแต่ทุกสิ่งอย่างก็ผ่านไปด้วยดี  กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมประชุม ในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

  ปิดประชุม  เวลำ   15.30   น. 

 (ลงชื่อ)          ชุมพวง   จันทะดวง      ผู้บันทึกการประชุม 
                                                         (นายชุมพวง  จันทะดวง) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 

 

          คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ตรวจแล้วรับรองถูกต้อง 

(ลงชื่อ)      ประเสริม     ปูนกลาง        กรรมการ 
                                                      (นายประเสริม   ปูนกลาง)   
 

(ลงชื่อ)       ดวง           จี่พิมาย         กรรมการ 
                                                       (นายดวง       จี่พิมาย)    
 

(ลงชื่อ)      บุญส่ง       สังข์สูงเนิน         กรรมการ 
                                                      (นายบุญส่ง     สังข์สูงเนิน)  
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             รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

(ลงชื่อ)      อุระ     วิทยารณยุทธ       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                     (นายอุระ     วิทยารณยุทธ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์      


