
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที ่2 /2565 
เม่ือวันศุกร์ ท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
 

ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรรพต  กำไลแก้ว นายก อบต.ถ้ำรงค์ บรรพต  กำไลแก้ว 
2 นางสาวสำรวย  ดอกรัก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ สำรวย  ดอกรัก 
3 นายประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ ประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก 
4 นายวีรชาติ   ชำนาญ เลขานุการนายก อบต.ถ้ำรงค์ วีรชาติ   ชำนาญ 
5 นายบุญชู ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู ม่วงทอง 
6 นายสมพร ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร ศิริวัฒนกุล 
7 นายสุรพล วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล วงศ์เลขา 
8 นายประยงค์ สะลิชะ กำนัน ต.ถ้ำรงค์ ประยงค์ สะลิชะ 
9 นายบรรยงค์ เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 บรรยงค์ เอี่ยมสิน 
10 นางปราณี ธรรมวงศ์ แพทย์ประจำตำบล ปราณี ธรรมวงศ์ 
11 พันโทเย่ียม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ท่ี 1 พ.ท.เยี่ยม ดีมาก 
12 นายบรรพต มามาก ประธานประชาคม หมู่ท่ี 5 บรรพต มามาก 
13 นายสุทิน ชุมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ท่ี 6 สุทิน ชุมภูทอง 
14 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. ปลูก จินดานุช 
15 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
16 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
17 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว 

3 นายอำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อำนวย เป่ียมสิน 

4 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภา อบต. พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 



2 
 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
18 นายสมชาติ   จันทร์งาม                  ผอ.กองช่าง สมชาติ   จันทร์งาม                  
19 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
20 นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคล ภัคจิรา ผุดผ่อง 
21 นางวรรณนิภา อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานท่ัวไป วรรณนิภา อยู่พรหมชาติ 
22 นางสาวระพีพรรณ อิ่มสมบัติ นักวิชาการพัสดุ ระพีพรรณ อิ่มสมบัติ 
23 นางสาวอรุณี หินแก้ว นักตรวจสอบภายใน อรุณี หินแก้ว 
24 นางสาวกนกอร กระทุ่มแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กนกอร กระทุ่มแก้ว 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ี อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 9 – 23 กันยายน พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และเรื่องอื่นๆ ซึ่งนายอำเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 9 – 23 
กันยายน 2565 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2565 ไป
แล้ว แต่เนื่องจากมีเรื่องอื่นๆท่ีจำเป็นในการพิจารณา  จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ   

ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภา – ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมฯในหน้าท่ี 3 รายการ ค่า
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตรง “งบประมาณ 24,1000 
บาท” น่าจะพิมพ์ผิด ท่ีจริงน่าจะเป็น “งบประมาณ 24,100 บาท” ขอให้แก้ไข 

พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ เลขานุการสภาฯ – รับทราบ และจะดำเนินการแก้ไข  
ที่ประชุม – รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลย

ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 
มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ – ตามท่ีสภาฯได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากได้มีการโอนไปต้ังจ่ายผิดประเภทรายจ่าย จึงจำเป็นต้องขอโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอ
เสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
 1)โอนลด 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง เพื่อฉีดพ่นในการควบคุมและกำจัดแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงอื่นๆ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน แหล่งชุมชน ร้านอาหาร 
สวนสาธารณะ คอกสัตว์ หรือท่ีอยู่อาศัย  งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 75,000 บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  75,000 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง เพื่อฉีดพ่นในการควบคุมและกำจัดแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงอื่นๆ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน แหล่งชุมชน ร้านอาหาร 
สวนสาธารณะ คอกสัตว์ หรือท่ีอยู่อาศัย  งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 0 บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  75,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 75,000 บาท 
 2) โอนลด   
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 15,000 บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  
15,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 0 บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  15,000 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,000 บาท 
 3) โอนลด  

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 22,000 บาท ขอ
โอนไปต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 0 บาท ขอโอนไป
ต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 

4) โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 22,000 บาท ขอ
โอนไปต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0  บาท 

โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 0 บาท ขอโอนไป
ต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,000  บาท 

5) โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณต้ังจ่ายไว้ 5,680,000 

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 478,900 บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่(โอนลด) 77,600 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 401,300 บาท 

โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น 
5.1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อ

จัดซ้ือ 
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(1) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท งบประมาณ 4,500 บาท (ตามราคา
พาณิชย์)  

(2) ค่าจัดซ้ือตู้หรือชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ตู้ๆละ 3,000 บาท งบประมาณ 6,000 บาท (ตามราคา
พาณิชย์) 

(3) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ 1 ลิ้นชัก ขนาด 100 x 60 X75 ซม. จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 
2,500 บาท (มีช่องสำหรับวาง CPU, มีท่ีวางแป้นพิมพ์,มีล้ินชัก) (ตามราคาพาณิชย์) 

5.2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อจัดซ้ือ 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 17,000 บาท (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย 
กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(2) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง 

งบประมาณ   4,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ  
8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 5.3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซ้ือ 
 (1) ชั้นวางแฟ้มขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ๆละ 2,500 บาท งบประมาณ 5,000 บาท (ตามราคา
พาณิชย์) 
 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,700 บาท งบประมาณ 11,400 บาท ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 5.4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซ้ือ 
 (1) เคร่ืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ  2,500 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 (2) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ  งบประมาณ  2,800 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600x900 Pixel  
 - มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
 - มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
 5.5) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจัดซ้ือ 
 (1) ตู้เก็บแฟ้มทรงต้ังแบบ 4 ช้ัน แบบมีล้อ จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 3,000 บาท (ตามราคาพาณิชย์) 
 (2) ตู้วางแฟ้มแบบ 2 ช้ัน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 1,900 บาท 
 (3) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ช้ัน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 1,900 บาท 
 (4) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,500 บาท 
 (5) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวๆละ 2,300 บาท งบประมาณ 4,600 บาท (มีล้ินชัก, มีท่ีวาง
แป้นพิมพ์) (ตามราคาพาณิชย์)  
 5.6) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ  
 (1) เคร่ืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท งบประมาณ  5,000 บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
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 สำหรับ รายการ 1) -4) เป็นรายการท่ีได้ต้ังรายจ่ายผิดประเภท จึงขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
ถูกต้อง  ส่วนรายการท่ี 5) เป็นรายการท่ีขอโอนเพื่อไปต้ังจ่ายใหม่ จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ทุกรายการ ขอใหย้กมือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ทุกรายการ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ทุกรายการ จำนวน 6 : 0 เสียง  
 3.2 การรับโอนอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำรงค ์
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านนายกฯได้ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล- ด้วยบริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด โดยนางสาว
สิรังรอง โชว์วิวัฒนา,บริษัท ศิริผลวัฒนา(1979)จำกัด โดยนายบุญชัย ฮ้อแสงชัย,บริษัทเสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 
โดยนายพงษ์เจริญ ช่ืนพาณิชยกุล และบริษัท แสงชัยโชค จำกัด โดยนายประเสริฐ ศรีสุขจร ได้มีข้อตกลงในการ
มอบอาคารและพื้นท่ีจอดรถยนต์ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2552 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดย นาย
บรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นผู้รับมอบ โดยมีข้อตกลงในการมอบ ดังนี้ 
         - มอบอาคาร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร และพื้นท่ีจอดรถยนต์หน้าอาคาร ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ประมาณกิโลเมตรท่ี 169 ขวาทางฝ่ังตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ชุมชนตำบลถ้ำรงค์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารดำเนินการท้ังหมด  และให้อาคารดังกล่าวเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยางนาและ
เผยแพร่พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ต่อประชาชนผู้ใช้ทางหลวง รวมท้ังเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนตำบล
ถ้ำรงค์ และบริหารการท่องเท่ียวชมธรรมชาติและป่าไม้ยางนา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และชาว
ชุมชนตำบลถ้ำรงค์มีรายได้พอเพียงท่ีจะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ยางนาท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อสนองพระราชดำริท่ีจะ
สงวนบริเวณป่ายางนานี้ไว้เป็นสวนสาธารณะและอนุรักษ์ป่ายางนาธรรมชาติ                            
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วรรค 2 1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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 ดังนั้น จากหนังสือข้างต้น การรับโอน หรือรับมอบทรัพย์สิน ต้องให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้น 
จึงได้เสนอให้สภาฯได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีนายกฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีท่านใดต้องการท่ีจะ
สอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้า
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
          ท่านใดท่ีเห็นชอบให้รับมอบอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ท่ี 4 ต.ถ้ำรงค์ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน)   
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบใหร้ับอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ท่ี 4 ต.ถ้ำรงค์ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์รับมอบอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ท่ี 4 ต.ถ้ำรงค์ 
จำนวน 6 : 0 เสียง 
 3.3 การให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ป่าไม้ถาวร 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ขอเชิญ นายกฯได้ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้ กระผมขอเสนอเรื่องการขออนุญาตทำกิจการในพื้นท่ีเขตป่าไม้ ซึ่งการกระทำ
การใดๆในพื้นท่ีของเขตป่าไม้ ก่อนดำเนินการ ทาง อบต.ต้องขออนุญาตต่อป่าไม้ก่อน  แต่การขออนุญาตใช้พื้นท่ี
ในเขตป่าไม้ดังกล่าว ต้องมีเอกสารหลักฐานความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามระเบียบ กระผม จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ดำเนินการไปแล้ว และจะดำเนินการใน
อนาคต เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และส่ิงก่อสร้างต่างๆ การขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย คู คลอง 
หนอง บึง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำ หรืออื่นๆทำนองเดียวกัน รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ ท่ีอยู่ในเขต
ป่าไม้ ในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ ซึ่งกระผมจะขอมติให้สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในเบ้ืองต้นก่อน หากมีรายละเอียดท่ี
แยกเป็นรายโครงการ จะเสนอให้สภาฯได้พิจารณาเป็นรายโครงการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้จะขอให้สภาฯได้ให้
ความเห็นชอบในภาพรวมไปก่อน ดังนั้น จึงขอนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล – แจ้งข้อกฎหมาย 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 1)พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13/1 ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
มีความประสงค์จะใช้พื้นท่ีบางแห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่าง
อื่น ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีอำนาจ
ประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ฯลฯ 
 การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 2) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 
  3. เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง 
      ข้อ 12 เอกสารท่ีใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้  

-ฯลฯ- 
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     (6)เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ป่านั้นต้ังอยู่ 

-ฯลฯ- 
 จากข้อกฎหมายข้างต้น การท่ีหน่วยงานของรัฐจะใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติกระทำการใดๆ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องท่ีท่ีป่านั้นต้ังอยู่เสียก่อนจึงจะเข้าดำเนินการได้ ดังนั้น 
จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – จากท่ีนายกฯได้นำเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุม
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีในเขตป่า ดำเนินโครงการต่างๆได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 5 ท่าน )  
 -ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีในเขตป่า ดำเนินโครงการต่างๆได้ ขอให้ยกมือ   (ยกมือ 1 ท่าน คือ นาย
อำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 ต.ถ้ำรงค์)  
 มติที่ประชุม –ท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีในเขตป่า ดำเนินโครงการต่างๆได้ จำนวน 5 : 1 เสียง   
 3.5 ญัตติการขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- ตามท่ีสภา ฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการ
โอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่า อาจไม่
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีได้รับการอนุมัติไว้ได้ทันภายในส้ินปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
      -ฯลฯ- 
 ดังนั้น จึงขอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินในโครงการ ดังต่อไปนี้  
 ค่าครุภัณฑ์ 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง เพื่อฉีดพ่นในการควบคุมและกำจัดแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค เช่น 
ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงอื่นๆ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน แหล่งชุมชน ร้านอาหาร สวนสาธารณะ 
คอกสัตว์ หรือท่ีอยู่อาศัย   
 2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 3) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 44,000 
บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
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พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด  
  4)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 (1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท งบประมาณ 4,500 บาท (ตามราคา
พาณิชย์)  
 (2) ค่าจัดซื้อตู้หรือช้ันวางเอกสาร จำนวน 2 ตู้ๆละ 3,000 บาท งบประมาณ 6,000 บาท (ตามราคา
พาณิชย์) 
 (3) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ 1 ล้ินชัก ขนาด 100 x 60 X75 ซม. จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 
2,500 บาท (มีช่องสำหรับวาง CPU, มีท่ีวางแป้นพิมพ์,มีล้ินชัก) (ตามราคาพาณิชย์) 
 5) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด  
 (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  4,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 6) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
 (1) ค่าจัดซื้อช้ันวางแฟ้มขนาด 2 ช้ัน จำนวน 2 ตู้ๆละ 2,500 บาท งบประมาณ 5,000 บาท (ตามราคา
พาณิชย์) 
 (2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,700 บาท งบประมาณ 11,400 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 7) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (1) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  2,500 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 (2) ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ  งบประมาณ  2,800 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 8) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน  
 (1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มทรงต้ังแบบ 4 ช้ัน แบบมีล้อ จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 3,000 บาท (ตามราคา
พาณิชย์) 
 (2) ค่าจัดซื้อตู้วางแฟ้มแบบ 2 ช้ัน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 1,900 บาท 
 (3) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ช้ัน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 1,900 บาท 
 (4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,500 บาท 
 (5) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวๆละ 2,300 บาท งบประมาณ 4,600 บาท (มีล้ินชัก, มีท่ี
วางแป้นพิมพ์) (ตามราคาพาณิชย์)  
 9) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
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 (1) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท งบประมาณ  5,000 
บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 รวมจำนวน 9 รายการ  ตามรายละเอียดท่ีกล่าวข้างต้น จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – จากท่ีปลัดฯได้นำเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุม
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน)  
 -ท่านใดไม่เห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันขอให้ยกมือ(ไม่มีผู้ยกมือ ) 
 มติที่ประชุม –ท่ีประชุมเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีเสนอ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องอื่นๆท่ีต้องการแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 
 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. – ด้วยในวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 ทางชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านดอนตะโก 
จะมีการพัฒนาหมู่บ้าน จึงขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้าจาก อบต.เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ในวันดังกล่าว และขอ
เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 ที่ประชุม – รับทราบ  
 นายบรรพต มามาก ประธานประชาคม หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำรงค์ – แจ้งเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ใน
วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 ว่า นอกจากจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดภูมิทัศน์หมู่บ้าน และเพื่อรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของถนน และทางสาธารณะแล้ว ยังเป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวนั
สวรรคตของ รัชกาลท่ี 9 ด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
 ที่ประชุม – รับทราบ 
 พันโทเยี่ยม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำรงค ์– ขอฝากเรื่องการดูแลและรักษาลำห้วย ลำ
คลอง หนอง บึง และการกำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช ตามลำห้วย ลำคลอง และถนนหนทาง เพราะส่ิงเหล่านี้ 
จะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝน และบดบังการมองเห็น ของผู้ขับขี่ ยวดยานพาหนะ ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุ เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ได้ 
 ที่ประชุม – รับทราบ 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.– แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 1) ขอความร่วมมือผู้นำท้องท่ี ท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่า อย่าปลูกไม้ผล 
พืชผล บริเวณริมคลองชลประทาน เนื่องจากเป็นท่ีหลวง หากมีการพัฒนาบริเวณดังกล่าว อาจมีข้อพิพาทได้ 
 2) ได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
จากศูนย์ อปพร. ตลอดลำห้วยไปถึงคลองยอหมู่ท่ี 2 ระยะทาง ไป-กลับ ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 3) ประมาณเดือน ธันวาคม 2565 ทางการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด จะมาดำเนินโครงการ เดิน-วิ่ง-กิน-
เท่ียว ท่ีตำบลถ้ำรงค์ จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม – รับทราบ 
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นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่  
หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอ
ปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12.50   น. 
  
 
 
 

       พันจ่าเอก              ผู้จดบันทึก           (ลงช่ือ)                       ผู้ตรวจบันทึก 
                     (วีระศักดิ์   มั่นการ)                           (นายบุญยืน ดีมาก)   
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์       
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี.......................................เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)ร้อยโท                            (ลงช่ือ)                                 (ลงช่ือ)           .      
              (สายัญ กระทุ่มแก้ว)                  (นายอำนวย เปี่ยมสิน)             (นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม)    
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัย.................................... ครั้งท่ี.............................เมื่อวนัท่ี............................ 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 


