
ประกาศสภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดสุพรรณ,บุรี 
เร่ือง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี to ประจำใ!! พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังขยายสมัยประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ออกไปอีก ๑๕ วัน เพิอให้สภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาญัตติแสะข้อราขการอนๆ 
ท่ียังไม่แล้วเสรีจในเวลาท่ีกำหนด น้ัน

ฉะน้ัน อาสัยอ0านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราขบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ จังขอประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การ 
บรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน มีกำหนด 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ -  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี i d  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- < 0 : -
(นายกอบข ัย พลเสน)

ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี



ประกาศสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๖๕ สิงหาคม พ.ศ. ๖๕๖๓

ด้วยสภาองค ์การบรีหารส่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี ได ้ม ีมต ิร ับรองรายงานการประช ุม 
สภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๖  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ฉะน้ัน อาค์'ยอำนาจตามระเบียบกระหรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ วรรค ๓ ให้เลขาบุการสภาท้องถิ่น 
ปีดประกาศรายงานการประชุม ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปีดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน เพื่อให้ประขาขนทั่วไปทราบ สภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอปีดประกาศรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 d  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
'  ^ j J

(นายกอบขัย พลเสน)
ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี



รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๕ ส่งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๓ ข้างห้องรองปลัดอบจ.สุพรรณบุรี 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่)

จัดทำใดย: ฝายการประชุม
กองกิจการสภา อบจ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร. 0-๓๕๕๒-๒๓๕๑



■สารบญั

ระเบียบวาระการประขุม 
รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ท่ีประรานจะแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ร ับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 10๕๖๓

VI o i r v n *  ion a / n  n a n  ร -\ a  I nil /ฟ I n/1เมือวันท ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง กระห้ถาม 
■ ไม่มี

หน้า

๑
๒

ร่ะท่ี ๔ เร ื่อ ง  ท ี่ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ้อ ง ถ ิ่น ต ั้ง ข ึ้น พ ิจ า ร ณ า เส ร ็จ แ ล ้ว  
■ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง ท่ีเสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติร ่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร ื่อง งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒๕๖๔ 
(พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓)

๔.๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเลกการใข้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.๓ เร่ือง ขอเสนอญัตติ'ขออบุมัติแล้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ

๕.๔ เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้Iขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ

๕.๕ เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ ื่อต ั้งจ ่าย เป ็น รายการให ม ่ จำนวน 
๖๔ รายการ

๕ .๖ เร ื่อ ง  ข อ เส น อ ญ ัต ต ิโ อ น อ าค าร ร ้าน ค ้าข ุม ข น  หม่ท ี่ ๓ 
ตำบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาน้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบ.ว-าร-ะ-ท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ล้ามี)

๑๓

๑๔

๑๖

๑ น

๒๓

๒๖



ระเบ ียบวาระการประช ุมสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดส ุพรรณบ ุร ี 
สม ัยสาม ัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป ี พ .ศ. ๒๕๖๓ 
วันอ ังคารท ี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑ 0 .0 ๐  น.

ณ  ห้องประชุม ๓ ข ้างห ้องรองปล ัดอบจ.ส ุพรรณบ ุร ี 
สำน ักงานองค์การบริหารส ่วนจ ังหวัดส ุพรรณบ ุร ี (หลังใหม่)

ระเบียบวาระที่ ๑ 
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔ 

1ะเ-นย.บวาระที่ ๕

เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง กระทู้ถาม 
- ไม่มี

เร่ือง ที่คณะกรรมการห้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-  ไม่มี

เร่ือง เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างข้อมัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(พิจารณาใบวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)
๕.๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเลิกการใข้เงินสะสมขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๕.๓ เร ื่อง ขอเสนอญ ัตต ิขออบ ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออบุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออบุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๕.๖ เร ื่อง ข อ เส น อ ญ ัต ต ิโอ น อ าค ารร ัาบ ค ้าช ุม ซ บ  หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบางใหญ่ อำ๓ อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เร่ือง อ่ืน  ๆ (ล้ามี)■ระเบียบวาระที่ ๖



- เอ-

การประชุมสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี 
สม ัยสาม ัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันอังคารท ี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐  น.
ณ ห้องประชุม ๓ ข ้างห ้องรองปลัดอบจ.ส ุพรรณบุร ี 

สำน ักงานองค์การบริหารส ่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี (หลังใหม่)

■ ผ ูm้ b . ะชุเJ
๑. นายกอบขัย พลเสน
๒. นายกิตติพงค์ ขจีรัตน์วัฒนา
๓. นายภูษิต รุ่งโรจน์ขัยพร
๔. นายศภโชค จรรยาพูนทรัพย์
๔. นายอรรถพล สุวรรณศร
๖. นายณรงค์ เกิดพงษ์
๗. นายสุขาติ กล่ินจุ่น
๘. นายน้ทศัน ลือิารียึกล
๙. นายปริญญา เรืองสุขอุดม
๑๐. นายพงษเกียรติ อุดมอานุภาพสุข
๑๑. นายสุรกิจ กิจสนธี
๑๒. นายสุรัตน์ จันทร์สว่าง
๑๓. นายฉัตรขัย ประเสริฐสุวรรณ
๑๔. นายธงขัย กล่ําจตุรงค์
๑๔. นายเสมียน หงษ[ต
๑๖. นายเสรี ขำสุวรรณ
๑๗. นายสมชาย ละมัยเกศ
๑๘. นายขัยรัตน์ สถาป็ตานนท์
๑๙. นายเอนก ปาลวงษ์
๒๐. นางสุน้สา สินไพบูลย์ผล
๒๑. นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ
๒๒. นายสุกิจ อ่ําทอง
๒๓. นายศรายุทธ นกใหญ่

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓ อเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๔ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๔ อำเภอลู่ทอง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๑ อำเภอลองพ่ีน้อง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อำ๓ อสองพ่ีน้อง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๓ อำ๓ อสองพ่ีน้อง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอบางปลาน้า 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๒ อำเภอบางปลาน้า 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๓ อำเภอบางปลาน้า 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเดมบางนางบวข 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๒ อำ๓ อเดิมบางนางบวข 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๓ อำเภอเดิมบางนางบวซ 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๑ อำเภอดอนเจดีย์ 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๖ อำเภอดอนเจดีย์ 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๒ อำเภอหนองหญ้าไข 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๒ อำเภอด่านข้าง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/ลาประข ุม ...
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ล1ปร.ะรฺชุม
๑. นายธนวัฒน่ นูมหันค์
๒. นายทรงพล เรืองสุขอุดม
๓. นายข้ยวัฒน่ มาตรศรี
๔. นายกํจจา วงศ์ประเสริฐ
๔. นายเมธี สรรพคุณานนท์
๖. นายจรัลขัย จันทร์สุวรรณ

ผู้.เข้าร่วมประชุม
๑. นายอาคม สุวรรณโน

๒. นายบุญชุ จันทร์สุวรรณ
๓. นายสุวัฒน่ จันทร์สว่าง
๔. นายสมคิด ปทุมสูติ
๔. บายคิริ โพธีนาม
๖. นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ
๗. นายปริขา มสมศกด
๘. นายเกษมคิกด สุขาทิพยพันธุ
๙. บางพจมาลย์ ปริมปาน

๑๐. นายเธียรินทร์ ปทมนิรันดรกุล
๑๑. นางพัฒน้ จตุพร
๑๒. นางเสริมสุข หล่อวัฒนาภูล
๑๓. นางดูนา แก่นศรียา
๑๔. นางสาวสลืลรัตน่ ขุมทอง
๑๔. นายธุ่งศักด ทิมใจทัศน์
๑๖. นางสุธา'ทิพย์ บุญเสม
๑๗. นางฃนัษฐา อุ่นอ่อน
๑๘. บายประสิทธ้ิ เวทประสีทธ๋ึ
๑๙. นายกิตติ อํ่าเกิด
๒๐. นางวนัสน้นท์ ลืลากิรักษ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓ ออู่ทอง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำเภอลู่ทอง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำเภอลู่ทอง 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓ อสามชุก 
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๒ อำเภอด่านข้าง

ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 
แทนผู้ว่าราขการจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
หัวหนาสำนักปลัด อบจ.
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาขนบท
ผู้อำนวยการกองการเจัาหนัาที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสถานแสดงพันธุสัตว์น้ําบึงฉวาก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

/ ๒๑.นางสาวกรกันยา...
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๒๑. นางสาวกรกันยา เกษรักษ์
๒๒. นางวิภา ขมตา
๒๓. นางวรรณา เปรมมีพันธุ
๒๔. นางเกล็ดแก้ว บุญเก็ด
๒๔. นางพัซรินทริ ถาวรพานีข
๒๖. นางสาวอุษา วังกรานต
๒๗. นางธัญพร ศิริภัสสร
๒๘. นางสาวการเกตุ แก้วพรายงาม
๒๙. นายชาล็ สุขศึริปกรณ์ซัย
๓0. นางสุพัตรา จตุรพัธพรพัเศษ
๓๑. นางวาสนา ศรีโปฎก
๓๒. นายนฤนาท โพธกักด
๓๓. นายขํซวาล บุญจง
๓๔. นางม่ิงขวัญ ทองคำ
๓๔. นางสาวดวงกมล สังฃวรรณะ
๓๖. นางสาวเซิงกวิ แผ่นทอง
๓๗. นายยศภัทร เนียมสวัสด
๓๘. จ.ส.อ.อทธพงษ์ กาลศึลฟ้
๓๙. นายไพชุรย์ แย้มสกล
๔๐. นายมานพ พลอยงาม
๔๑. นางกัลญา วงษ์พันธุ
๔๒. นายสุนทร สุนทรวิภาต
๔๓. นางกมลทิพย์ อบุสราบนษ์
๔๔. บายวรรณพงษ์ ศรีภูวณิซยกล
๔๔. นางสาวศริสมร ก็ามอญ
๔๖. นายยุทธหัตถ์ ขำบาญศึลฟ้
๔๗. นางอลงกรณ์ เทพสุธา
๔๘. นายศราวุธ พรสุวรรณฟ้ญญา
๔๙. นายกริ‘ดาพล เปลี่ยนศาสตริ
๔๐. นายปียะ แก้วเมฆ
๔๑. บางสาวอุษา ขวดสาล่ี
๔๒. นายศฺภเศรษธ์ ทิพย์ลุ่ม

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
หัวหน้าฝ่ายการเงึน 
หัวหน้าฝ่ายก็จการสภา อบจ.
หัวหน้าฝ่ายหัสคุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายช่างโยธา อาวุโส
นักจัดการงานท่ัวไป ขำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไป ขำนาญการ
นายช่างโยธา ขำนาญงาน
เจัาพนักงานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขำนาญงาน
นักจัดการงานท่ัวไป ปฎิบ้ติการ
นักจัดการงานท่ัวไป ปฎิบ้ติการ
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏํบ้ตการ
นักวิซาการส่ิงแวดล้อม ปฎิบ้ตการ
เจัาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบ้ติงาน
ผู้ช่วยนักวิซาการคอมพัวเตอริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

/ ๕๓.นายพงษ์พ ันธ์...
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๕๓. นายพงษ์พันธ์ พฤกษาศึลฟ้
๕๔. นายสรลักษณ์ อํ่าเกิด
๕๕. นางสาวจยพร ก่ํามอญ
๕๖. นางสาวกัญญวิร์ โสมภิร์
๕๗. นางสาวอภิญญา พ่ึงอ่อน
๕๘. นางสาวซูติมา บัวเซียว
๕๙. นางสาวประภัสสร สุซเถ่ือน
๖๐. นางสาวอังศึวรา นาคทิม
๖๑. พ.อ.อ. สุเทพ อนันตสุฃ
๖๒. นางสาวอารีรัตน์ พันธ์ศรี

ผู้ข่วยนักวิชาการศึกษา 
คนงานท่ัวไป 
จ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาบริการ 
ประซาซน 
ประซาซน
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1ร่ิมประชุม

เลขานุการสภา อบจ. สพ. 
(นายศรายุทธ นกใหญ่)

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบชัย พลเสน)

เวลา ๑๐.00 น.

ก า ร ป ร ะ ช ุม ว ัน น ี้ โ ด ย ม ีน า ย ก อ บ ช ัย  พ ล เส น  
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานในท่ีประชุม และมีสมาชักสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาลงขื่อ และอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน ๒๒ ท่าน ถึอว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบ 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไข 
เพมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๖๕๕๔ ข้อ ๖๕ และดำเนินการ 
ประชุมตามลำดับ ดังนี้

ขอเรียนเชัญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ข้ึนจุด§ป เทียน บุซาพระ รัตนตรัย และทำ 
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม

ขอเรียนเชัญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จ ังห ว ัดส ุพ รรณ บ ุร ี ทั้ง ๒ ท ่าน  ข ึ้น ท ำห น ้าท ี่รอง 
ประธานสภาๆ ในท่ีประชุม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ 
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป็ พ.ศ.๒(£๖๓ 
เมื่อวับที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๓ และได้พิจารณาร่าง 
ข ้อบ ัญญ ัต ิๆ เร ื่อง งบ ป ร ะ ม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๔ ใบวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ ไป 
แล้ว น้ัน
ดังนั้น เพิอให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
จ ังหว ัดส ุพรรณ บ ุร ี ด ำเน ิน ไป ด ้วยความ เร ียบ ร ้อย 
โดยเฉพาะร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร ื่อง งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  
พ.ศ. ๒๔๖๔ ผ่านวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการไปแล้วได้เข้าสู่ 
การพิจารณา

/ในวาระ ที่ ๒...
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ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบขัย พลเสน)

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบขัย พลเสน)

ในวาระ ท่ี ๖ และวาระท่ี ๓ ตามลำดับ ประกอบกับเรือง 
อ่ืน  ๆ ที่จะต้องนำเสนอต่อสภาองค์การบรืหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จึงไต้กำหนดนัดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันน้ี โดยขอ 
เปีดการประชุมสภาฯ ณ บัดนี้ และเช้าสู่ระเบียบวาระการ 
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เร่ืองท่ีประธานแจังให้ท่ีประชุมทราบ

เร่ืองท่ีประธานแจังให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่บี
รับทราบ

ต่อไปเปีนระเบียบวาระท่ี ๒

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดส ุพรรณบุร ี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำเนารายงานการประชุม ดังกล่าวไต้นำส่งไห้สมาชิก 
สภาฯ ทุกท่านแล้ว บีสมาชิกฯ ท่านใดบีความประสงค์จะ 
แก้ไขช้อความ หรือเพิ่มเติม หรือพิมพติดอย่างใดใน 
รายงานการประชุม ล้ามช้อให้เสนอไต้ในวาระนี้เลยขอ 
เชิญครับ
หากถูกต้องแล้วไม่บีท่านใดจะประสงค์แกัโขรายงานการ 
ประชุมแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรอง 
รายงานการประชุมต่อไปครับ

/ท ่านใด...



ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดส ุพรรณบุร ี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท ี่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โปรดยกมัอข้ี,น
ท่านใดโม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม รับรอง ๒๐ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา อบจ. สพ. - สรุปมติท่ีประชุมแห่งน้ี ด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้การรับรอง
(บายกอบชัย พลเสน) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- ต่อไปเปีนระเบียบวาระท่ี ๓

1ะ■ เบี■ .ย-บ วาระที่ ฅ - เรื่องกระชุ้ถาม

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มี ซึ่งหากครั้งใดมืเราก็น่าบรรจุ
(นายกอบชัย พลเสน) เข้าในวาระต่อไปครับ

มติท่ีประชุม - รับทราบ

1ะณียบวาระที่ ๙ - เรื่องที่คณะกรรมการห้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสรีจแล้ว

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

- ในการประชุมคร้ังน้ียังไม่มื

มติท่ีประชุม - รับทราบ

/ระ เบ ียบ ...



ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบ•ซ'ย พลเสน)

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบชัย พลเสน)

สมาขิกสภา อบจ.สพ.
(บายฉัตรชัย ประเสรีฐสุวรรณ)

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบชัย พลเสน)

สมาขิกสภา อบจ.สพ. 
(นายภูบิต รุ่งโรจนชัยพร)

เร่ืองท่ีเสนอใหม่

๕.๑ เร ื่อง ข อ เส น อ ญ ัต ต ิร ่างช ัอ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ก าร  
บรีหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (พิจารณาในวาระที่ ๒ และ 
วาระที่ ๓)

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัด เร ื่อง งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒ 
ขอเขิญตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
แถลงผลของการพิจารณาค์าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ 
เร ื่อง งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ประจำป ี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอเขิญท่านฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ขอเสนอท่านภูบิต รุ่งโรจน์ชัยพร เป็นผู้แถลง 
ผลของการพิจารณาคำแปรญัตติฯ ครับ

ขอเขิญท่านภูบิต รุ่งโรจน์ชัยพร ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ ท ่านสมาข ิกผ ู้ทรงเก ียรต ิ 
และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายภูบิต 
รุ่งโรจน์ชัยพร เลขาบุการคณะกรรมการพิจารณาการแปร 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 
ขอแถลงผลการพิจารณาแปรญัตติตังน้ีครับ

/บ ันท ีก...



- ๑๐ -

บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 

เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เร่ือง รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นเวลา ๖ วัน (ทำการ) เรื่มตั้งแต่วันที่ ๖ -  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. และบัดประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมทั้งรายงานและ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑. บายฉัตรชัย 
๒. นายอรรถพล 
๓ นายชัยวัฒน่ 
๔. นายกิตติพงค์ 
๕. นายเมธ 
๖. นายพงน์เกิยรติ 
๗. นายภใรต

ประเสรีฐสุวรรณ 
สุวรรณศร 
มาตรศรี 
ขจีรัตน์วัฒนา 
สรรพคุณานนทํ 
อุดมอานุภาพสุข 
รุ่งโรจน์ชัยพร

ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการๆ
บัดนี้ได้สิ้นสุดการเสนอขอรับการแปรญัตติดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
จังขอรายงานผลการแปรญัตติๆ ดังน้ี

ข้อ ๑ ข่ือข้อบัญญัติ 
ข้อ ๒ ผลการบังคับใช้ของข้อบัญญัติ 
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวม

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการนกไข 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข

ทังสิน ๘๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(แปดร้อยย่ืสิบห้าล้านบาทล้วน)

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ 
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบิติการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติให้เป็นไปตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข 
ไม่มีผูแปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข

/ข ้อ  ๗...



- ๑ ๑ -

ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี ไม่มีผู้แปรญัตติ ไมม่การแก้ไข
อน่ึง อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถนเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

มีอยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องลี่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
“การโอนและแก้โขเปล่ียนแปลงงบประมาณ”ข้อ ๒๘ กังน้ี

การแก้โขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณการรายรับหรีองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมท้ังท่ีแก้โขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๔ เร่ือง งบประมาณ ข้อ ๖๐ ดังน้ี

“ห้ามไมให้แปรญัตติรายจ่ายขี้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ 
ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติบั้น ผู้บริหาร 
ท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ”

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการถูกด้องตามระเบียบให้คงไว้ตาม 
ร่างเติมท่ีบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เสนอต่อท่ีประชุม เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมนี้ 
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงข่ือ ฉัตรขัย ประเสริฐสุวรรณ 
(นายฉัตรขัย ประเสริฐสุวรรณ)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบขัย พลเสน)

สำหรับการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย หรือ เพ่ิมเติม 
งบประมาณรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ 
จำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังท่ีแก้โข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๔ เร่ือง 
งบประมาณ ข้อ ๖๐ ดังกล่าว เน่ืองจากไม่มีผู้แปรญัตติ 
และคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกับโดยละเอียดแล้ว 
เห็บว่าร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ดำเนินการด้วยความ 
ถูกด้องตามระเบียบ

/ผม จะขอ...



- ๑๒ -

มติท่ีประชุม

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบขัย พลเสน)

มติท่ีประชุม

ผมจะขอมติจากสมาขิกว่า เห็นขอบหรือไม่เห็นขอบการ 
พิจารณาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ดังกล่าวในวาระท่ี ๒
ท ่าน ใ ด เห ็น ช อ บ ก า ร พ ิจ าร ณ า แ ป ร ญ ัต ต ิฯ ข อ ง  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่านใดไม่เห็นขอบการพิจารณาแปรญัตติๆ ของ 
คณะกรรมการแปรญัตติๆ โปรดยกมือข้ึนครับ

- เห็นขอบ ๒๐ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง

สรุปมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ีเห็นขอบการพิจารณาแปร 
ญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติๆ

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าจะให็ 
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ท่านใดเห็นขอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่านใดไม่เห็นขอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือข้ึนครับ

- เห็นชอบ ๒๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
_ งดออกเสียง ๒ เสียง

สรุปมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ีเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

/ต ่อไป...



- ๑๓ -

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕.๖

ประธานสภา อบจ. สพ. - ๕.๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเลิกการใช้เงินสะสมของ
(นายกอบชัย พลเสน) องค์การบริหารส่วนจงหวัดสุพรรณบุรี

ขอเขิญท่านสุวัฒน่ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

รองนายก อบจ. สพ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาขิกสภา
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายสุวัฒน จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขออนุญาตเสนอญัตติของท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอ่าน

แบบขอเสนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๑๘ เดือน สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีIด้อบุม้ติใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในการ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดสืบเก้าล้านบาทถ้วน-) เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์บริเวณถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผดขอบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ 
ระบาดอย่างต่อเนื่อง การดำเนบการบีองกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็น 
เรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ด้องดำเนินการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประขาขนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงต้อง 
ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จีงขอเสนอญัตติเรื่อง ยกเลิกการใช้เงิน 
สะสมขององค์ทารบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมงบประมาณไว้ดำเนินการแก้ไขบีญหาการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใด้เง่ือนไข

/ขอได้โปรด...



” ร)Ct ~

ขอ1ด้โปรดนำเสนอต่อทีประขุมสภาองค์ทาร,บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นขอบ ต่อ!ป

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงข่ือ) บุญขุ จันทร์สุวรรณ ผู้เสนอ 

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประรานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่านสุวัฒนํ จันทร์สว่าง ครับ 
ต่อไปเขิญท่านสมาขิกๆ อภิปรายสอบถาม หรีอให้ 
ความเห็นเพ่ืมเติมในญัตติดังกล่าว ขอเขิญครับ 
ถ้าหากท่านสมาขิกฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีข้อขักถามใดๆ 
เพ่ืมเติม ผมจะขอมติในท่ีประขุมต่อไปเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นขอบญัตติเรื่อง ขอยกเลิกการใช้เงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโปรดยกมีอขึ้นครับ 
ท่านใดไม่เห็นขอบญัตติเรื่อง ขอยกเลิกการใขัเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โปรดยกมือ 
ข้ึนครับ

เห็นชอบ 
ไม่เห็นขอบ 
งดออกเสืยง

๒๐ เสียง
- เสียง
๒ เสียง

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนื้ให้ความเห็นขอบญัตติ 
ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕.๓

ประธานสภา อบจ. สพ. - ๕.๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติ1ขออบุมัติแก้โขเปลี่ยนแปลงคำ
(นายกอบขัย พลเสน) ขึ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ

ขอเขิญท่านนายสมคด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครับ

/รองน ายก...



- ๑ ๕ -

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่าน 
ส ม า ซ ิก ส ภ า ฯ  ผ ู้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก ท ่า น ก ร ะ ผ ม  
นายสมคด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ขอเสนอญัตติแทนท่านนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอ่าน

แบบขอเสนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขื่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อประโยขนํในการบริหาร 
ราชการ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอยดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้) น้ัน

ทั้งนี้ ระเมียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกีบ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องลี่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพื่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๕๙ 
ใบกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดืนและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะด้องใข้ 
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องลี่นรายงานขออนุมัติภันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกีน 
ระยะเวลาหนึ่งปี ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบยบที่กำหนดไวั องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

รองนายก อบจ. สพ. 
(นายสมคิด ปทุมสูติ)

ขอแสดงความนับถือ 
ลงข่ือ บุญรุ) จันทร์สุวรรณ 
(นายบุญรุ) จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/ประธาน...



- ๑ ๖ -

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

มติท่ีประ,ชุม

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบชัย พลเสน)

รองนายก อบจ. สพ.
(นายสุวัฒ‘น จันทรส1ว่าง)

ขอขอบคุณท่านรองนายกๆ ท่านสมคิด ปทุมสูติ ครับ 
ต่อไปเซิญท่านสมาซกๆ อภิปรายสอบถาม หรือให้ 
ความเห็นเพ่ิมเติมในญัตติดังกล่าว ขอเซิญครับ 
ถ้าหากท่านสมาซิกๆ ไดัพจารณาแล้วไม่มืข้อชักถามใดๆ 
เพ่ิมเติม ผมจะขอมติในท่ีประขุมต่อไปเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นขอบญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
คำข ี้แจงงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่านใดไม่เห็นชอบญัตติเรื่อง ขออนุมัติแล้1ฃเปลี่ยนแปลง 
คำข ี้แจงงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โปรดยกมือข้ึนครับ

เห็นขอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็บชอบ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

1 1/ ๘สรุปมติที่ประขุมสภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕.๔

๕.๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ

ขอเซิญท่านสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองบายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขออนุญาตเสนอญัตติแทนท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอ่าน

/แบบขอเสนอ...



แบบขอเสนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศไข้เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๒ ซ่ึงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ฃออบุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เพี่อประโยขน์ในการบริหารราขการ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่ 
แนบท้ายญัตติบ้ี) น้ัน

ทั้งบี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ 
กำหนดว่า “การแกัพ)เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดคำครุภัณฑ์ที่ตินและลี่งก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรีอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ใท้เปีนอำนาจอบุมัติของสภาท้องถิ่น’' 
เพี่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ้งเสนอญัตติขออนุมัติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๒ รายการ ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพี่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 
ลงซ่ือ บุญชุ จันทร์สุวรรณ 
(นายบุญชุ จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ขอขอบคุณท่านรองนายกๆ ท่านสุวัฒนํ จันทร์สว่าง ครับ 
ต่อไปเข้ญท่านสมาข้กๆ อภิปรายสอบถาม หรือให้ 
ความเห็นเพ่ิมเติมในญัตติด้งกล่าว ขอเข้ญครับ 
ถ้าหากท่านสมาข้กๆได้พิจารณาแลัวไม่มีข้อซักถามใดๆ 
เพิ่มเติม ผมจะขอมติในท่ีประชุมต่อไปเลยนะครับ

/ท ่านใด...
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มติท่ีประชุม

ประธานสภา อบจ. สพ. 
(นายกอบชัย พลเสน)

รองนายก อบจ. สพ. 
(นายสมคิด ปทุมสูติ)

ท่านใดเห็นขอบญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ดำข ี้แจงงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๖๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่านใดไม่เห็นขอบญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้!ขเปลี่ยนแปลง 
ดำข ึ้แจงงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โปรดยกมือข้ึนครับ

เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ไม่เห็นขอบ - เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นขอบญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำขึ้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ

ต่อไปเปีนระเบียบวาระท่ี ๕.๕

๕.๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่าย 
เปีนรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ

ขอเข็ญท่านนายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองดํการบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครับ

เรียบท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่าน 
ส ม า ข ิก ส ภ า ฯ  ผ ู้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก ท ่า น ก ร ะ ผ ม  
บายสมคิด ปทุมสูติ รองบายกองคการบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ขอเสนอญัตติแทนท่านบายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอ่าน

/แบบขอ...
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แบบขอเลนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตรา 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้ประกาศใข้เมื่อวันที่ ๒๔ กับยายน 
๒๔๖๒ไปแล้วบั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อประโยซน่ในการบริหารราขการ จำนวน 
๖๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้)

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๑ และแก้ไขเพื่มเติมทุกฉบับ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าควุกัณทํ ที่ดินและลี่งก่อสร้างที่ทำใท้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” เพ่ือปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจงเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอได้เปรดนำเสนอต่อท่ีประขมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือพัจารณาอนุมัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 
ลงซ่ือ บุญข จันทร์สุวรรณ 
(นายบุญซู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี - ขอขอบคุณทำนรองนายกๆ ท่านสมคิด ปทุมสูติ ครับ
(นายกอบชัย พลเสน)

ต่อไปเขญท่านสมาข้กๆ อภํปรายสอบทาม หรือให้ 
ความเห็นเพ่ืมเติมในญัตติดังกล่าว ขอเข้ญครับ

/กองแผน...
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รองปลัด อบจ. สพ.
รักษาราชการแหน ปลัด อบจ. สพ. 
(นางพจมาลย์ ปริ่มปาน)

ประฐานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

รองปลัด อบจ. สพ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. สพ. 
(นางพจมาลย์ ปริ่มปาน)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

สมาขิกสภา อบจ. สพ.
(นายสุธี โคัวอุดมประเสริฐ)

กองแผนและงบประมาณมืเอกสารแก้!ขใหม่ ขอให้ช่วย 
อธีบายเพิ่มเติมด้วยครับ

เชิญท่านรองปลัดพจมาลย์ ปร่ิมปาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บรีหารและท่านสมาขิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขออนุญาตแก้,Iขเอกสารแนบห้าย 
เดิมท้ังซดโดยเปล่ียนเป็นเอกสารแนบห้ายขุดใหม่ท่ีแจก 
เพ่ิมให้ใหมในวันน้ีค่ะ
อนุญาตครับ แต่ขอให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช่วยสรุปเพ่ือ 
เป็นการประหยัดเวลาครับ

เชิญท่านรองปลัดพจมาลย์ ปร่ิมปาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บรีหารและท่านสมาขิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ งบประมาณในระเบียบวาระท่ี ๕.๕ 
บีท้ังหมด ๖๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท เป็น 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งแน่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มท่ี ๑ เป็นการ 
ซื้อคอมพวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม กลุ่มที่ ๒ เป็นโต๊ะ 
ทำงานเนื่องจากบีข้าราชการใหม่มาเพิ่ม กลุ่มที่ ๓ เป็นดู้ 
เก็บเอกสาร เนื่องจากตอนที่ย้ายจากที่เดิมมาที่ใหม่โม่ได้ 
นำด้เดิมมาด้วยและมีเอกสารที่ด้องจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นโดย 
ครุภัณฑ์จะแยกเป็นแต่ละกองค่ะ กองคลังบีฃอซ้ือรถยนต์ 
จำนวน ๑ คัน เพ ื่อออกจัดเก ็บภาษ ี ส่วนรถต้ จำนวน 
๑ คัน ของสภาฯ จะเข้าโนคร้ังหน้าค่ะ

ขอบคุณครับ
เชิญท่านสุธี โคัวอุดมประเสรีฐครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกองค์การบรีหาร 
ส่วนจังหวัด ท่านสมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการ 
ทุกท่านครับ เอกสารหน้าที่ ๒๔ ข้อท่ี ๔๙ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส ำน ัก งาบ  จำน วน  ๙ ๙ ,๔ ๑ ๐  บาท เพ ื่อ จ ัด ซ ื้อ  
เครื่องโทรคัพทํแบบ IP Video Phone จำนวน 
๑๐ เคร่ือง ขอสอบถามว่าเครื่องโทรคัพทํนำใช้ทำเก่ียวกับ 
งานอะไรครับ

/ประธาน...
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ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

รองปลัด อบจ. สพ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. สพ. 
(นางพจมาลย์ ปริ่มปาน)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(นายไพฑูรย์ แย้มสคุล)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ผอ.กองพัฒนาชนบท 
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
(นายรุ่งศักด ทิ่มใจทัศน่)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ขอบคุณครับ

เชิญท่านรองปลัดพจมาลย์ ปร่ิ:มปาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บรีหารและท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ เป็นโทรศัพท์ท่ีใช้ประจำท่ีหัวหน้า 
ส่วนราชการของทุกกอง ใช้ในการประชุมท่ีเป็นการประชุม 
แบ บ เห ็น ห น ้าตามน โยบ ายท ่าน น ายกฯ ส ่วนเรื่อง 
คุณลักษณะขอให้ทางศูนย์ IT ช้ีแจงค่ะ

เชิญศูนย์ IT ครับ

กราบเรียบท่านประธานสภาฯ เป็นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็น 
ระบบสาย LAN ท่ีใช้ในสำนักงาบ เป็นการส่ือสารสนทนา 
ท่ีสามารถเห็นหน้ากันได้เวลาโทรเช้าโทรออก ผ่านกลัองท่ี 
ติดอยู่กับโทรศัพท์ครับ

ขอบคุณครับ

สอบถามเพ่ิมเติมในหน้าท่ี ๒๙ ค่าจัดซ้ือลิฟท์กระเช้า 
บุคคล (กองช่าง) ขอเชิญอธบายเพิ่มเติมด้วยครับ

เรียนท่านประธานฯ ท่านผู้บรีหาร และท่านสมาชิกฯ 
ทุกท่านครับ ผมรุ่งศักด้ิ ท่ิมใจทัศน์ ผอ.กองพัฒนาชนบท 
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่างครับ เป็นลิฟท์ท่ีใช้ในการ 
ซ ่อมบำร ุงภายในอาคาร เป ็นล ิฟท ์ท ี่สามารถยืดได ้ 
พับเก็บได้ ใช้สำหรับยกคนเพื่อซ่อมแชมไฟฟ้าภายใน 
อาคารครับ

ขอบคุณครับ

ยังอยู่ในวาระท่ี ๕.๕ ครับ ซ่ึงในวาระน้ีมีเร่ืองโอนเงิน 
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 
๖๔ รายการ

ขอเชิญท่านฉัตรชัย ประเสรีฐสุวรรณครับ
/สมาช ิก...
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สมาขิกสภา อบจ. สพ.
(นายฉัตรขัย ประเสริฐสุวรรณ)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

มติท่ีประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ ในวาระท่ี ๔.๔ เป็นเร่ืองของการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายของปี ๒๕๖๓ ซ่ีงกรอบเวลา 
ของการประขุมสภาฯ สมัยสามัญ ถึงวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๔๖๓ ทราบว่ายังม ีงบเหลอจ่ายของปี ๒๔๖๒ ที่ยัง 
ไม่ได้นำเข้าสภาฯ ผมขอเสนอท่านประธานกำหนดนัด 
ประขุมในครั้งหน้า เพื่อให้ส่วนราขการเตรียมพร้อมใน 
เร ื่องเอกสารเพ ื่อนำเร ื่องเข ้าสภาฯ ในครั้งต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ

การนัดประขุมอีกคร้ังต้องเป็นภายในวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๔๖๓ ขอให้ท่านสมาขิกๆ หารือเรื่องวันประขุมกัน 
ต่อไปครับ
ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔.๔ ยังมีท่านสมาขิกฯ อภิปราย 
สอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเต ิมในญัตติด ังกล่าว 
ขอเขิญครับ
ถ้าหากท่านสมาขิกฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีข้อขักถามใดๆ 
เพ่ิมเติม ผมจะขอมติในท่ีประขุมต่อไปเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นซอบญัตติเรื่อง ขออนมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท ่าน ใด ไม ่เห ็น ขอ บ ญ ัตต ิเร ื่อ ง ขออบ ุม ัต ิโอบ เง ิน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
เพ ื่อต ั้งจ ่ายเป ็น รายการให ม ่ จำนวน ๖๔ รายการ
โปรดยกมือข้ึนครับ

๘ ofเหนขอบ ๑๖ เสียง
ไม่เห็นขอบ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง

สรุปมติที่ประขุมสภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นขอบญัตติ 
ข อ อ บ ุม ัต ิโอ บ เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน ๖๔ รายการ

/ต ่อไป...
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕.๖

ประธานสภา อบจ. สพ. - ๕.๖ เร ื่อง ขอเสนอญ ัตต ิโอนอาคารร ้านค ้าข ุมขน
(นายกอบขัย พลเสน) หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำ๓ อบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี

ขอเชิญท่านสุวัฒบ์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายสุวัฒน่ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขออนุญาตเสนอญัตติแทนท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอ่าน

แบบขอเสนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วับท่ี ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนอาคารร้านค้าขุมซบ หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบาง 
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงๆ ตามตำสั่งที่ ๕๑๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไดดำเนินการ 
ตรวจสอบแล้ว อาคารร้านค้าชุมซนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใฃในราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมถึงการบำรุงรัก’ษาซ่อมแซมในส่วนท่ีข้ารุด 
เสืยหายไต้ทันท,วงที เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมซน ให้เป็นไปตามวัตชุประสงค์ของโครงการ ในการ 
ตำเนินการบริหารจัดการให้ประซาขนในพ้ืนท่ีมาจำหน่ายสินค้าเพ่ือสร้างรายไต้ให้กับชุมซบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าต้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด 
หมดความจำเป็นหรีอหากใซ้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใข้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหน้ีงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตร ๔๗ (๗) แห่ง 
ประมวลรับฎากร ท้ังน้ีให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันต้วย

รองนายก อบจ. สพ.
(นายสุวัฒน้ จันทร์สว่าง)

/ต าม 1หนังสือ...
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ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๔.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ตอบกรณีข้อหารือ ๑ ตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๔๖0  มาตรา ๓ บัญญัติว่า ‘‘ให้ยกเลกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด  ๆ
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บ ังคับแห่งพระราชบัญญัติน ี้’' ซึ่งตามพระราฃบัญญัติๆ มาตรา ๓ มี 
เจตนารมณีให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอี่นที่มีไต้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร 
พัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
กรรมลิทธแก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น (อปท) หรือให้ลิทธิยันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระห้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือลิทธิ 
น้ัน  ๆไต้ต่อเมื่อไต้รับความเห็นขอบจากสภาหน่วยการบริหารราซการส่วนห้องถ่ิน และเป็นไปตามระเบียบอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ไต้รับพัสดุมาแถ้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าต้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ. ๒๔๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วย 
ความเรืยบรัอย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติและระเบียบของทางราชการ และความสะดวกในการบริหาร 
จัดการ รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแชมในส่วนที่ฃำรุดเสืยหายไต้ห้นท่วงทิ เห็นควรเสนอญัตติการโอบอาคาร 
ร้านค้าขุมซบ บริเวณสี่แยกบางแม่หม้าย หม่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่บริหารจัดการ

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นขอบ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงซ่ือ) บุญชู จันทร์สุวรรณ ผู้เสนอ 

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่านสุวัฒนํ จันทร์สว่าง ครับ 
ต่อไปเชิญท่านสมาซกฯ อภิปรายสอบถาม หรือให้ 
ความเห็นเพ่ืมเติมในญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี - ขอเชิญท่านพงษ์เก็ยรติ อุดมอาบุภาพสุข ครับ
(นายกอบขัย พลเสน)

สมาชิกสภา อบจ. สพ.
(นายพงษ์เกียรติ อุดมอานภาพสุข)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯท้ัง ๒ ท่าน 
ท่านหัวหน้าส่วนราขการและเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ 
ผมขอสอบถามเรื่องที่ติบของอาคารร้านค้าขุมขนว่าเป็น 
ของใครครับ

/ประธาน...
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ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

สมาขิกสภา อบจ. สพ.
(นายเสมียน หงษโต)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

มติท่ีประชุม

ขอเขิญท่านเสมียน หงษ!ต ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯทั้ง ๒ ท่าน 
แ ล ะ ท ่าน ส ม า ซ ก ฯ  ผ ู้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก ท ่า น ค ร ับ  
ผมนายเสมียน หงษโต สมาขิกสภาจังหวัด เขตที่ ๓ 
อำ๓ อบางปลาม้าครับ ขออนุญาตเรียนขี้แจงความเป็นมา 
เรื่องโอนอาคารร้านค้าชุมซนแห่งนี้ครับ ที่ดินเป็นของ 
อบต.ครับ อบจ.สุพรรณ จ ัดสร ้างอาคารอย ่างเด ียว 
เหตุผลที่อบต.ต้องขอรับโอนเนื่องจากการออกแบบของ 
อาคารร้านค้าม ีความไม่สะดวกในการใขังาน อบต. 
จะแค้ไขแบบก็ลำบาก เนื่องจากอาคารร้านค้าชุมขน 
เป็นของอบจ.สุพรรณบุรี เพ ื่อความสะดวกและเป็น 
ประโยซน์ต่อชุมซนในการบรีหารจัดการจึงต้องมีการ 
ขอรับโอนร้านค้าชุมซนแห่งน้ีครับ

ขอบคุณครับ

ค้าหากท่านสมาขิกฯ ไต้พจารณาแล้วไม่มีข้อซักถามใดๆ 
เพ่ิมเติม ผมจะขอมติในท่ีประชุมต่อไปเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นขอบญัตติเรื่อง การโอนอาคารร้านค้าชุมขน 
หมู่ที่ ๓ ต0าบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม ้า จังหวัด 
สุพรรณบุรี โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่านใดไม่เห็นขอบญัตติเร่ือง การโอนอาคารร้านค้าชุมขน 
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม ้า จังหวัด 
สุพรรณบุรี โปรดยกมือข้ึนครับ

เห็นขอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นขอบ - เสียง
งดออกเสียง ฝ เสียง

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นขอบญัตติ 
การโอนอาคารร้านค้าชุมซน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ 
อำ๓ อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

/ต ่อไป...
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ระเบียบวาระที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบจ. สพ. 
(นายสุรัตน จันทร์สว่าง)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

ต่อไปเบ้นระเบียบวาระท่ี ๖ 

เร่ือง อ่ีนๆ
ผมอยากเสนอนิดหน่ึงนะครับ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 
ได้เบาบางลงแล้ว แต่เศรษฐกึจโดยรวมก็ไม่ล้ที่จะดีบัก 
หนทางหนึ่งที่จะทำได้คือ เราน ่าท ี่จะหารายได้เข ้าส ู่ 
ท้องถิ่น ในข ้อเสนอค ืออยากจะให ้ทาง อบจ.ได้ทำ 
โบรชัวร์หรือการประซาสัมพันธ์ต่างๆ ชักซวนให้ผู้ที่อยู่ 
นอกจังหวัดสุพรรณบุรี มาเท ี่ยวจ ังหวัดส ุพรรณบุร ี 
เหมือนที่เพื่อนบ้านเราได้ทำกัน ซึ่งจังหวัดเรามีสถานที่ 
ท ่องเที่ยวหลายที่ และเพ ื่อเบ ้นการน่ารายได้เข้ามาสู่ 
จ ังห ว ัดส ุพ รรณ บ ุร ี เพ ราะส ถ าน ก ารณ ์ใบ ข ณ ะน ี้ 
ซาวต่างประเทศคงไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยแน่ เนื่องจาก 
ไม่อนุญาตให้เข้ามา แต่ในทางที่ดีนี้นจังหวัดสุพรรณบุรี 
ของเราเบ้นเซตปลอดโรค ก็ถือเบ้น่โอกาสที่ดีที่จะเบ้บ 
การหารายได้เข้ามา โดยการทำประซาสัมพันธ์ ให้หน่วย 
ราซการของเราทำโบรชัวร์มาแล้วโฆษณาว่าตรงนั้นคื 
ตรงน้ีคื เพ่ือเบ้นการประซาสัมพันธ์พ้ืนท่ี อำเภอสองพ่ืบ้อง 
ก็เซ่นกัน จากการพ ูดค ุยก ันอด ีตรองประธานสภาฯ 
ได้แนะน่าเขาตะเพินคี่ ซึ่งเบ้นสถานที่บรรยากาศดี และ 
คิดว่าเขาตะเพินคี่เบ้นไฮไลทํอีกหนึ่งจุด ซึ่งขาวจังหวัด 
กาญจนบุรีได้ใข้พื้นที่ดังกล่าวมีใข้ในการส่งท้ายบ้เก่า 
ต้อนรับบ้ใหม่ ในเมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด 
สุพรรณบุรี เราก็ควรจะให้ความสนใจกับพื้นที่ตรงนั้น 
เพื่อเบ้นการหารายได้ให้แก่ท ้องถิ่น ซาวบ้านจังหวัด 
สุพรรณบุรีก็จะมืรายได้เพื่มขึ้น กระผมเห็นว่าถ้าเบ้นไปได้ 
จะให้ทางส่วนราซการอบจ.สุพรรณบุรีซ่วยประซาสัมพันธ์ 
เพราะในหลายๆจังหวัดก็ได้มืการประซาสัมพันธ์ และ 
มืโปรโมชันการท่องเที่ยว และทางจังหวัดสุพรรณบุรี 
ก็มืดักยภาพที่ดี ก็เห็นควรทำตรงน้ีบะครับ

ขอขอบคุณท่านสุรัตน์นะครับ ที่ซ่วยประซาสัมพันธ์ 
การทางท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ขอเชิญท่าน 
สจ.สุธี โด้วอุดมประเสรีฐ ครับ

/สมาช ิก ...



สมาขิกสภา อบจ. สพ. 
(นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ)

ประฮานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

สมาขิกสภา อบจ. สพ. 
(บายสุขาติ กล่ินอุ่น)

กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับอาคารสำนักงานใหม่ของ 
อบจ. ครับ เดิมทีท่ีออกแบบกับมานะครับ เดิมก็จะมีห้อง 
สมาขิกสภาฯ เป็นสัดส่วน แล้วก็มีห้องประชุมใหญ่ แต่ว่า 
ห ้อ ง ป ร ะ ช ุม ข อ งส ม าข ิก ส ภ าฯ  อ ย ู่ใน ห ้อ งข อ ง 
รองประธานสภาฯ จึ่งเป็นห้องเล็กโม่เพียงพอต่อจำนวน 
สมาขิกสภาฯ เพราะนั่งได้แค่ประมาณ ๑๐ คน จะฃอรัอง 
ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ล้าไม่ติดชัด 
ให้ทางฝ่ายบริหารให้ยุบห้องท่านรองประธานสภาฯ ไปอยู่ 
กับท่านประธานสภาฯ และขอให้ท่านรองประธานสภาฯ 
เป็นห้องประชุมใหญ่จะได้นั่งกันเพียงพอ เพราะการ 
ประชุมในป็จจุบันนี้ทางกองกิจการสภา ก็ด้องมาใชัห้อง 
ประชุมชัางห้องนายก อบจ. จึ่งล้าเราใชัพี้นที่ตรงนั่น 
สมาขิกสภาฯก็สามารถประชุมได้ครบ และทางกองกิจการ 
สภา กั1ด้ดูแลได้สะดวกย่ิงข้ึนครับ

ขอขอบคุณท่านสุธีครับ ก็มีการพูดคุยกันในสมาขิกสภาฯ 
หลายๆท่านในเรื่องนี้ จึ่งท่านสุธกี ็ได เ้สนอมา จึ่งต้อง 
เรียกว่าการปรับปรุงห้องนะครับ จึ่งห้องดังกล่าวได้ใขิใน 
การประชุมสมาขิกสภาฯ คณะกรรมการสภาฯต่างๆ 
ทั้งประชุมทางการ และประชุมหาริอนอกรอบก็จะใชัห้อง 
นั่นตลอด แต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่ โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่พอ 
ก ็เล ย เส น อ ว ่าล ้า เป ็ด ให ้ก ว ้างส ่ว น ท ี่ไ ป เป ็น ห ้อ ง  
รองป ระธาน ส ภาฯก ็ไป อย ู่ก ับ ห ้องป ระธาน ส ภาฯ 
โดยประธานสภาฯและรองประธานสภาฯอยู่ด ้วยกัน 
โดยที่ห ้องติดกองกิจการสภาฯ เป็นห้องประชุมของ 
สมาขิกสภาฯ มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอ ก็ขอเรียนฝากท่าน 
ผู้บริหารด้วยนะครับ

ขอเขิญท่านสุขาติ กล่ินอุ่นครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ ผมสุขาตินะครับ 
เขตอำเภอเมืองฯ นะครับ มีเรื่องจะฝากทางท่านประธาน 
สภาฯ ไปถ ึงผ ู้บร ิหารในเร ื่องการบริหารจ ัดการน ํ้า 
ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ จึ่งในปีนี้เราแล้งมา ๘ เดือน 
เรามีปีญหาในเรื่องการที่เราไม่ได้รับการจัดสรรนํ้าจาก 
ชลประทาน ท้ังระบบ เนื่องจากปีนี้คลองขลประทานของ 
เรายังไม่ได้รับน้ีาเลย จ่ึงทำให้เกษตรกรเกินคร่ืงนะครับ

/ยัง'ไมโต้...



ยังไม่ได้ทำนากัน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 
ที่แห้งแล้ง ป ีน ี้แห ้งแล้งมากกว่าป ีท ี่แล้วอีก จึงทำให้ 
เกษตรกรเราเดือดร้อนอย่างหนักประกอบกับในปีน ี้ 
ข้าวราคาดืนะครับ แต่เกษตรกรทำนาไม่ได้ ส่วนวิธีการ 
แก้ปัญหาของเราก็ได้ท่านรัฐมนตรี สมาซิกสภาผู้แทน 
ราษฎร ท่านผู้แทนๆที่เห็นๆกันอยู่คือด้านทิศใด้ และ 
ทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ รวมทั้งอำเภอ 
เมืองๆด้วยนะครับ ปัจจุบ ันก็ได้รับความอนุเคราะห์ 
จากโครงการท่าม่วง ซึ่งเราก็ได้มาจัดสรรแบ่งนํ้ากัน 
โดยทางรองสุวัฒน์ ที่คลองจระเข้สามพัน ให้ทางด้านบน 
ได้ใข้ด้วย ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับที่ได้จัดสรร 
และก็แบ่งปับกัน ปัญหาที่เจอคือ นํ้าในภาคเหนือเราไม่ 
เพียงพอในการใข้ และในปีน้ี ๘ เดือน เราไม่ได้ใข้ ฉะน้ัน 
ปีหน้าเราก็คงต้องเจออีกนะครับ ซึ่งนํ้าเราไม่มืในเขื่อน 
ซึ่งผมอยากให้ทาง อบจ.ของเรา ทั้งทางผู้บรีหาร และ 
สมาข้กสภาๆ ใข้ประสบการณ์ส่วนตัวในการไปช่วยกัน 
บรีหารจัดการนํ้า ร่วมกับผู้นัาห้องถ'น เกษตรกร ซาวน้าน 
แต่ในการดำเนืนการมืเสียงตอบกล้บมาว่า ทาง อบจ. 
ของเราไม่เห็นมืการทำอะไรเปีนรูปธรรมที่ซัดเจน ในการ 
ร่วมกัน ในการบรีหารจัดการน ํ้า เน ื่องจากเป ีนเรื่อง 
ท ี่กระทบกับเกษตรกรและขาวบ ้านเก ือบท ุกอำเภอ 
กระผมก็มาปรึกษากับเพื่อนสมาซิกสภาด้วยกัน ถ้าเป็นไป 
ได้ให้ทาง อบจ.เรา จัดตั้งศนย์บริหารจัดการนํ้าในระดับ 
จังหวัดครับ ซ ึ่งในการจ ัดต ั้งศนย์บร ิหารจ ัดการน ั้า 
ทางท่านผู้ว่าๆก็ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งทางส่วนนั้นผมว่า 
เป็นส่วนภูมิภาค ซึ่งเราเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่มืตักยภาพ 
มากกว่าเทศบาลหรืออบต. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน
เร่ืองอุปกรณ์ รวมท้ังเร่ืองงบประมาณ แต่ทินี้ผมอยากเห็น 
การจัดการที่เป็นรูปธรรม โดยอยาก'ให้มีศนย์บริหาร 
จ ัด ก ารน ํ้าโด ยม ืท ่าน น ายก ๆ เป ็น ป ระธ าน  และมี 
ท่านสมาซิกสภาฯ เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา เพื่อเป็น 
การวางแผนการบริหารจัดการนํ้าอย่างไร ผมบอกได้เลย 
ปีหน้าเราต้องเจอนํ้าแล้งอีก ๘ เดือนไม่ว่าจะเป็นอำเภอ 
ลู่ทอง อำเภอดอนเจด ีย ์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอ 
สามจุก ด้านตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกก็มีแม่นํ้าท่าจึน 
แต่มิคลองสาขา มะขามเฒ่าท่าจึน ไม่ได้น้ําแบ่นอบ ซ่ึงน้ํา 
สามารถเข้าได้แค่ต้นคลอง ซ่ึงคืดว่าเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

/ดอน เจด ีย ์...
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ดอนเจดีย์ไมได้ทำงานแน่บอน และจากการท่ีผมได้ร่วมกัน 
ผู้นำท้องท่ี ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่นัาน รวมถึงผู้'บริหาร 
ท้องถิ่นด้วย การที่เราจะได้รับการใช้นี้าจากกาญจนบุรี 
ท่าม่วง ผมวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เดินนํ้ากว่า ๑๐ ปี 
ต ั้งแต ่ม ีฝายยางท ี่ท ่านบรรหาร ได้ท ้าไว้ให ้พวกเรา 
แต่ตอนน้ีมนได้ชำรุดใช้การไม่ได้แล้ว ซ่ึงท่านประภัทรได้มี 
โครงการมาต่อ คือ โครงการประตูระบายนํ้าขี้บมาที่ 
คลองจระเข้สามพัน ซ่ึงท่ีทราบมาทางกระทรวงๆได้อนุมัดิ 
แล้ว เช้างบประมาณไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรมา 
ผมค ืดว ่าป ีหน ้าคงได ้ท ้า ผมค ิดว ่าน ืญหาส1วนใหญ่ 
ด้านทิศตะวันตกจะได้รับการแก้ไขนะครับ ที่คลองจระเข้ 
สามพันมีปรีมาณนี้าสูงกว่าแม่นํ้าท่าจีนนะครับ ซ่ึงผม 
ได้นำเรียนท่านผู้ว่าฯ ว่าทางพวกเราซาวสุพรรณบุรีของ 
เรามีความเดือดร้อนในการอุปโภคนรีโภคในเรื่องของนํ้า 
จะขออน ุญ าตว ่าจะท ้าอย ่างไรให ้โครงการท ่าม ่วง 
ที่ต่อเซึ่อมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโครงการต่อเนื่อง ถาวร 
สามารถนำนํ้ามาใช้ได้ ปีจจุนันจะท้าอย่างไรที่ท้าให้นํ้า 
ด้านเหนือลงมาด้านใต้ไม่ใชํให้นำน้ีาด้านใด้ฃ้ึนไปน้ําเหนือ 
จะอย่างไรครับท่านให้โครงการฯนี้ ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด 
ใหม่ เพราะล้าเราไปรอนี้าด้านบนเราไม่ได้ท้าบาแน่นอน 
ก็หวังว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่ผลิตข้าวในอันดับ 
ด้นๆของประเทศ ผมจึงไม่อยากให ้ความเด ือดร้อน 
ของประซาซนเกิดขี้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันจะส่งผลเสีย 
กับจังหวัดเรา ก็ซอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บรีหาร 
นะครับ ล้ายังเป็นไปได้ ขอฝากโครงการจัดตั้งศนย์บรีหาร 
จัดการบํ้าขี้น เพื่อให้ทาง อบจ.เราเป็นแม่งาน ในการ 
แก้ไขเรื่องนํ้าได้อย่างยั่งยืน ที่เราได้รับการหารีอกับ 
เพื่อนสมาซกสภาฯ ว่าเราจะท้าอย่างไรในการผันนํ้า 
จากด้านเหนือลงมาใส่เขื่อนกระเสียวได้ไหม ซ่ึงผมม่ันใจ 
นะครับ ชาวสุพรรณบุรีที่ม่ังอยู่ในท่ีนื่หลายท่านมีดักยภาพ 
เซ่นท่านห้วหน้าพรรคเรา ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงฯ ผมว่า 
น ่าจะสำเร ็จและต ่อยอดส ิ่งท ี่ท ่านบรรหารได ้ท ้าไว ้ 
ซึ่งพวกเราได้ท้าต่อ จะท้าอย่างไรให้นํ้าเช้ามาที่เขื่อน 
กระเสียวได้ จะได้ไปสามสี่อำเภอ ท ้าอย่างไรเอาน ํ้า 
จากท่าม่วงมาได้ ดอนเจดีย์จะได้ท้านี้าประปาที่ดอนเจดีย์ 
ไม่,ใช่ท ี่ศร ีประจันต์หรีอท่าเสด็จ ก ็ฃอเรียนฝากท่าน 
ประธานสภาฯ ถึงผู้บรีหารไว้ด้วยนะครับ

/ประธาน...
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ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

สมาชิกสภา อบจ. สพ. 
(นายธงชัย กลาจตุรงค์)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย พลเสน)

ขอขอบคุณท่านสุชาติ กล่ินจุ่นเป็นอย่างมากนะครับ 
ก็ชัดเจนในเร่ืองของการจัดต้ังเป็นใบเร่ืองของการจัดต้ัง 
เป็นศูนย์บริหารจัดการนี้า โดย อบจ.สุพรรณบุรีนะครับ

ขอเชิญท่านธงชัย กล่ําจตุรงค์ครับ

จากท่ีการได้รับฟ้งท่ี สจ.สุชาติ ป็ญหาภัยแล้งของพ้ืนท่ี 
อ ำเภ อ เม ือ งๆ  หน ักมากครับ ส ่วนในพ ื้นท ี่อำเภอ 
บางปลาม ้าก ็หน ักนะครับ แต ่ด ้วยว ิธ ีการแก้!]ญหา 
ท างผม เอ ง สจ.ฉ ัตรช ัย และสจ.เสม ียน ได ้ม ืการ 
ประสานงานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นท ี่ 
ในการรับนํ้าจากกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขป็ญหาภัยแล้ง 
ใ น เข ต อ ำเภ อ บ างป ล าม ้าแ ล ะ อ ำ เภ อ ส อ ง พ ี่น ้อ ง  
ในเขตพื้นที่ลุ่มตร ขณะนี้ข ้าวที่อำเภอสองพี่น ้องและ 
อำเภอบางปลาม้ากำลังเก็บเกี่ยวนะครับ ทางบางปลาม้า 
เราไมได้เอาเปรียบนะครับ เพราะใบอีกหน้ีงเดือนข้างหน้า 
เราด้องรับน้ีา เร่ืองศูนย์บริหารจัดการนํ้า เร่ืองหน้ีงผมเห็น 
ด้วยนะครับ ควรจัดตั้งนะครับ เราจะได้มีคณะกรรมการ 
บริหารจัดการนี้า และช่วยผลักดันโครงการนํ้าให้เก็ด 
เป็นรูปธรรม เพราะล้าเรามีนํ้า ก็จะช่วยให้เก็ดการดืกษา 
ว่าเราจะเอานํ้าเข้ามาสุพรรณบุรีอย่างไร ด้องมีการเกษตร 
กี่เขื่อน จากการที่ผมคึกษาที่อำเภอด่านข้างเราสามารถ 
จัดทำแหล่งนี้าฃนาดเล็กได้ อย่างเช่นน้คมห้วยขมิ้น 
ในขณะนี้จ ังหวัดเราเองมีเจ้ากระทรวง คือ กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ล้าเราบริหารจัดการที่ดื เราจะมีความยั่งยืน 
ใบเร ื่องน ี้า ม ันเป ็นภาพลักษณ์ของ อบจ.สุพรรณบุรี 
นะครับ เพราะถนนหนทางเราก็ได้ทำกันเยอะแล้ว ล้าเรา 
ทำแหล่งนํ้าให้ชาวสุพรรณ เป็นการแก้!]ญหาที่ต้บเหตุ 
จะมีความยั่งยืน และพวกเราก็จะจะมีความสุขกันทั้ง 
จังหวัดครับ

ขอขอบคุณท่านธงชัย มากครับ มีสมาชิกท่านใดจะ 
อภิปรายหรีอหารือเพ่ิมเติมในวาระอื่นๆ ล้ามีขอเชิญครับ 
เรียนแจ้งที่ประซมว่าอาหารกลางวับได้จัดไว้ที่ซ ั้น ๑ 
ชนล่างนี้นะครับ ล้ามีท่านใดขอเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ 
ขอเชิญครับ หลายเรื่องที่หารือล้วนเป็นประโยซน้เราได้ 
บันทํกไว้แล้วนะครับ

/ฃอเรยีน...
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สมาขิกสภา อบจ. สพ. 
(นายอรรถพล สุวรรณศร)

ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

ขอเรียนเชิญ สจ.อรรถพล ครับ

เรื่องน้ําเม่ือกี้นะครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติฯ ได้ 
ดำเนินการให้ในปี ๒๕๖๔ คือ ท่ีบีงเก็บน้ีาลำสมุ ท่ีบรีเวณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกที่หนึ่งคือท่าเสด็จ คือ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติได ้ดำเน ินการให ้๒จุด 
ด้วยพรบ.กระจายอำนาจฯ การบรีหารจัดการเรื่องนํ้า 
บ า ง อ ย ่า ง ก ็อ ย ู่ท ี่ห ้อ ง ถ ิ่น  ไ ม ่ไ ด ้อ ย ู่ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง  
ทรัพยากรธรรมขาติฯ การเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค 
บ ร ีโภคก ็เป ็น อำน าจของห ้องถ ิ่น เป ็น ผ ู้ดำเน ิน การ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติไม่สามารถดำเนินการได้ 
ส่วนการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรก็ยังพอทำได้บ้าง 
ก็ต้องเป็นการส่งนํ้าการเกษตรระยะไกลที่ตลิ่งขัน พ้ืนท่ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติทำก็ต้องเป็นพื้นที่ส่วนนอก 
เขตขลประทาน เพราะว่าการที่เราก่อสร้างอะไร เข่นที่ 
อำเภอเมืองฯ เป็นเขตขลประทาน หน่วยงานอ่ินจะไปทำ 
ไปทับซ้อนกับขลประทานทำไม่ได้ และก็มือีกหลายเรื่อง 
ที่เป็นป็ญหาอยู่ ถ้าเรามีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการบํ้า 
ของ อบจ. ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดี แต่เราก็ต้องไปดูว่า 
เครื่องไมัเครื่องมือ กรอบระเบียบทำอะไรไต้แค่ไหน 
เป็ดขึ้นมาแล้วดำเนินการไต้หรีอไม่ เพราะถ้าเป็ดมาแล้ว 
ไปติดระเบียบไม่สามารถดำเนินการไต้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง 
บีญหา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติเองก็ต้องพจารณา 
ว่าอันไหนคืออำนาจหน้าที่ และอันไหนคืออำนาจหน้าที่ 
ของห้องถ่ิน คูคลองใสใก่ คูคลองต่างๆที่ โอนอำนาจให้แก่ 
ห้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขาวน้านก็จะมีความเข้าใจว่า 
เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ขออบุญาต 
นำเรียนท่านประธานสภาฯครับ

ขอขอบคุณท่านอรรถพลครับ ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบ 
วาระการประขุมสภาฯ วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆครับ ถ้ามีเชิญ 
ครับ หลายๆเรื่องที่ไต้หารือในวันนี้ จะให้ฝ่ายเลขานุการ 
จัดเรียบเรียงให้ดีนะ ทั้งเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริหาร 
จัดการนํ้า ขอให้ประขุมครั้งหน้านำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะ 
ครับ ฝากท่านผู้บริหาร และท่านปลัด ด้วยนะครับ และก็ 
เร่ืองของสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ให้มีท่ีจอดรถ

/ที่มีบีาย....
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รองนายก อบจ. สุพรรณบุรี 
(บายสุวัฒน่ จันทร์สว่าง)

ที่มีน้ายบอกทศทางต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ขอให้คร้ังหน้าขอให้ 
รายงานความถ้าวหน้าของอาคารใหม่แห่งนี้ ว่าทำอะไรถึง 
ไหนแล้ว แล้วห้องประขุมสภาฯของพวกผมจะเสร็จสิ้น 
เม่ือไร ขอให้มารายงานในคราวหน้าด้วยนะครับ

ขอเข็ญท่านรองนายก ท่านสุวัฒน์ จันทร์สว่างครับ

เร ียนประธานท ี่เคารพ สมาซิกผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน 
ในส่วน'ของเร่ืองน้ํา พวกเราก็พอมีศักยภาพในหลายๆเร่ือง 
ซึ่งเกิดจากพวกเราทั้งนั้น ซึ่งจรีงแล้วเรื่องการบรีหาร 
จัดการนั้า จะให้สำเร็จต้องอาศัยผู้มีอำนาจจรีง ซ่ึงพวกเรา 
ก็ไม1ใข ่ผ ู้ท ี่สามารถดำเน ้นการได ้น ั้น  น ี่ค ือเร ื่องท ี่ ๑ 
เรื่องอาคารสำนักงาน กรอบวงเงินประมาณ ๔๐ ล้าน 
เราก็ดำเน้นการทำสัญญาไปแล้ว ส่วนการปรับปรุงท่ีจะทำ 
ให ้ด ีข ึ้นก ็ด ้องขอความคืดเห ็นจากท่านสมาซิกสภาฯ 
อีกครั้งหนี่ง ระดมกันในการปรับปรุงเปล ี่ยนแปลง 
ในระหว่างนี้ ผมไม่เห็นด้วยในการแก้ไข เพราะกำหนด 
เสร็จค ือ วันที่ ๔ พ ฤศจ ิกายน  ๒๔๖๓ แต่ในส่วนที่ 
ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในลี่งที่ต้องดำเน้นการและ 
ในลี่งที่ด้องใช้ อะไรที่เป็นประโยขน้ก็เสนอเข้ามาด้วย 
ความยินดีนะครับ รับเป็นสื่อกลางด้วยความยินดีนะครับ 
อย่างแต่ละชั้นให้มีการประขาสัมพันธ์ว่าขั้นนั้นมีอะไร 
ก็เป ็นเรื่องที่ด ี อย่างน ี้ต ้องเข ียนและก็ม ีแผนผังใหญ่ 
เรื่องอย่างนี้ล่ะเป็นประโยซน้ ส่วนเรื่องรถ เดี๋ยวพรุ่งนี้ 
ดำเน ้นจัดซ ่องจอดรถไว้ให ้ และวันที่ประขุมสภาฯ 
ฝากกองกีจการสภาด้วย ให้กับท่ีไว้ให้ท่านสมาซิกสภาฯ 
๓๐ ท่าน ทุกอย่างก็ฃอให้แบะนำมา เป็นเรื่องดีๆท้ังน้ัน 
ขอบคุณครับ

/ประธาน...
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ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี 
(นายกอบขัย พลเสน)

เลิกประชุม

ข อ ข อ บ ค ุณ ท ่าน ร อ งน าย ก  ส ุว ัฒน ์ จ ัน ท ร ์ส ว ์าง 
เป็นอย่างสูง ท่ีท่านได้ดูแลเราทุกเรื่องทุกอย่าง 
มีท่านสมาขิกท่านอ่ืนจะอภปรายหรีอเสนอเร่ืองใดในวาระ 
อ่ืนๆน้ี ผมขอเขิญทุกท่านรับประทานอาหารครับ ขอเชิญ 
ทุกท่านครับ
ขอ:ปิด'ประชุม ณ โอกาสน้ีครับ ขอบคุณครับ

เวลา ๑๓.๐0 น.

(ลงขอ)..............jC r.......................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายศรายทธ นกใหญ่)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
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รายงามการประขุมฉบับนี้ สภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติรับรองแล้วในการ 
ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี 
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายกอบชัย พลเสน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี กันยายน ๒๔๖๓
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บันท ีกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขม

เขียนท่ี ที่ทำการสภา อบจ. สุพรรณบุรี

วันท่ี ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๖๔๖๓

วันนี้ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐  น. คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประซม ซองสภาองค์การบรีหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๖๔๖๓ ซึ่งประขุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๖๔๖๓ แล้วปรากฎว่า 
มืฃ้อความท่ีจดบันทํกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือข่ือไว้เบนหลักฐาน

(ลงข่ือ)

กรรมการ

ประธานกรรมการ
(นายเสมียน หงษ๒)

สมาขีกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำเภอบางปลาม้า
(ลงข่ือ) กรรมการ

(นายสุขาต กล่ินจุ่น)
สมาขีกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๔ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
(ลงข่ือ) J r r h  J r ^ 1 f

(นายพงษเกยรต อุดมอานุภาพสุข)
สมา,ขิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำเภอสองที่น้อง
(ลงข่ือ)

(นายธนวัฒน่ นุมหันค์)
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังที่ ๖ อำเภอสามขุก
(ลงข่ือ) ^ S 2 - P  กรรมการ

(นายกิตติพงค์ ฃจึรัตน์วัฒนา)
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี. ๔ อำเภอสองท่ีน้อง
(ลงข่ือ) กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถพล สุวรรณศร)
สมาซิกสภาอบจ.เขตเลือกตั้งที่ ๓ 'อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
(ลงข่ือ) ( j l ) J f y ? J  กรรมการ/เลขานุการ

(นายฉัตรขัย ประเสริฐสุวรรณ)
สมาซิกสภา อบจ. เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำเภอบางปลาม้า
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สพ ๕๑o o ๒.๑/คกก. ที่ทำการสภา อบจ.สุพรรณบุรี

ระเบยบวาระท ๕.๑

ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗อ๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ฟอง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างถึง หนังสือสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี ๕๑๐๐๒.๑/๓๒ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติๆ ฟองงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕D๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฟอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
ในวาระที่ ๑ แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ได้กำหนดระยะเวลาเสนอตำแปรญัตติ เป็นเวลา ๖ วัน 
(ทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ -  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. และนัดประชุมพิจารณา 
ตำแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอร่างข้อบัญญัติๆ พร้อมท้ัง 
รายงานและบ ันท ึกความเห ็นย ื่นต ่อประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดส ุพรรณ บ ุร ี ในวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฟอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับน้ีได้มี 
ผลใช้บังคับโดยเร็วอับจะก่อประโยขน์สูงสุดต่อประขาซนโดยรวมแล้ว ขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดที่พิจารณาแล้วพร้อมทั้งบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รายละเอียดปรากฎ 
ตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี้

๒. บันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อ้างถึงประธานสภาองค์การบริหาร

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วและเพื่อให้ร่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถึอ

(นายฉตรซย บระเสรฐสุวรรณ) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติๆ

ฝ่ายการประชุม 
กองกิจการสภา อบจ. 
โท ร. 0-๓๕๕๒-๒๓๕

ชอบ

(นาขกอu-m พณสน)
ปางะธ m ทภาองคัก ารบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ 
พ ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบรหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ 
วันท ๑๗ ลิงหาคม ๖๔๖๓ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐  - ๑๒.๐๐ น.

เร่ือง รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บรีหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นเวลา ๖ วัน (ทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ -  ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา 
0๘ .๓ 0 -  ๑๖.๓ 0 น. และนัดประขมพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติๆ พร้อมทั้งรายงานและ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการแปรญัตติๆ
จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย 

๑. นายฉัตรขัย 
๒. นายอรรถพล 
๓ นายขัยวัฒนั 
๔. นายกิตติพงศ์ 
๔. นายเมธี 
๖. นายพงษ์เกียรติ 
๗. นายภูษิต

ประเสรีฐสุวรรณ 
สุวรรณศร 
มาตรศรี 
ขจีรัตนัวัฒนา 
สรรพคุณานนท์ 
อุดมอานภาพสุข 
รุ่งโรจน์ขัยพร

ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี 
ส.อบจ.สุพรรณบุรี

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานการฯ
บัดนี้ได้สิ้นสุดการเสนอขอรับการแปรญัตติดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๔ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงาบผลการแปรญัตติฯ ดังน้ี

ข้อ ๑ ข่ือข้อบัญญัติ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข
ข้อ ๒ ผลการบังคับใข้ของข้อบัญญัติ ไม่มีผ้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวม
บังสิน ๘๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(แปดร้อยย่ีสิบห้าล้านบาทล้วน)

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ 
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏบัติการ 

เบักจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอบุมัติให้เป็นไปตาม 
ระเบียบการเบักจ่ายเงินขององค์การบรีหารส่วนจังหวัด 

ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ไม1มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก!ข 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแล้!ข

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

/อนี่ง...



อ‘นง อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
มีอยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
“การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ”ข้อ ๒๘ ด้งน้ี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของคณะผู้บรืหารท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประจุมลภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมท้ังท่ีแก!ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๔ เร่ือง งบประมาณ ข้อ ๖0 ด้งน้ี

“ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประลงค์ 
ของจำนวนเงนที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหาร 
ท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ”

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดาเน้นการลูกต้องตามระเบียบให้คงไว้ตาม 
ร่างเติมท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรื เสนอต่อท่ีประจุม เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมน้ี 
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติๆ ฉบับด้งกล่าวมาด้วย

จํงเรืยนมาเพ่ิอโปรดพิจารณาดำเน้นการต่อไป

(นายฉตรซย ประเลรฐสุวรรณ)
สมาข้กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ 

ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

v m f
<3า า เน 'น " '''" '

.,.****- (•หายกอบเย *-นไแทก 
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ที สพ ๕๑๐๑๗

ร ะ เบ ีย บ ว าร ะ ท ี่ ๕.๒

จังหวัดสุพรรณบุร๊ ๗๒๐๐๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ยกเลกการใข้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างสง ๑. คำส่ังจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี ๙๒๙/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. คำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี ๒๔๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ญัตติเรืองการขอยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวน ๖๕ ฉบับ
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมีติใช้เงินสะสมขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในสมัยประขุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ฟ้อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๐๒ 
เปีนเงินท้ังสิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (•แปดสิบเกัาล้านบาทถ้วน-) เพ่ือต้ังจ่ายเปีนค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผิดขอบ แต่เนื่องจาก 
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาขนเป็นวงกว้าง เพ่ือเป็นการฟ้องกันและแก้ไขปีญหา 
ดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
ศูนย์ COVID-®๙ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบภารกิจในการตอบโด้สถานการณ์ 
ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง  ๆ ในการแกั!ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรค COVID-®rt ท่ีเกดช้ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัลโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง การดำเน่นการฟ้องกันและลดการแพร่ระบาด 
ชองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเร่ืองจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดำเนนการเพ่ือบ0าบัดความเดอดร้อนของ 
ประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ช่ีงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงขอเสนอญัตติเร่ือง ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเตรียมงบประมาณ 
ไว้ดำเนึนการแก้ไขปีญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

กองพัฒนาชนบท 
เทร ๐-๓๕๔๓-๑๗๗๘ 
www.suphan.go.

ขอแสดงความบับถึอ

ร (นาย^* ๗ " พ ท ร ๙เรรณ) .
นายทฮงคํการนรีหารส่วนจังเอ้ค^พรร?นบุรี

‘ซด!ท!ธรรมารพาa vsm sin อประปีาบน”

http://www.suphan.go


ญ ัตต ิขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดส ุพ รรณ บ ุร ี
เร่ือง ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติใช้เงินสะสมขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในสมัยประขุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
เปีนเงินท้ังส้ิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (•แปดสิบเก้าล้านบาทถัวน-) เพ่ือต้ังจ่ายเปีนค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ด้วยพลังงานแสงอาทตย์บริเวณถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผิดขอบ แต่เนื่องจาก 
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประซาขนเปีนวงกว้าง เพ่ือเป็นการฟ้องกันและแก้ไขปิญหา 
ด้งกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรีจังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
ศูนย์ COVID-ffl๙ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบภารกิจในการตอบโต้สถานการณ์ 
ร่วมกับหน่วยงานราขการต่าง  ๆ ในการแก้ไขปีญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัลโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรค COVID-®>๙ ท่ีเกิดฃ้ีนในจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง การดำเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเร่ืองจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการเพ่ือบำบัดความเติอดร้อนของ 
ประขาซนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังขอเสนอญัตติเร่ือง ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเตรียมงบประมาณ 
ไว้ดำเนินการแก้ไขฟ้ญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
ต่อท่ีประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป

(ลงซ่ือ)
(นายบุญขู จันทร์สุว’เรณ)

บายกองค์การบริหารส่วนจังพ]ดสุพรรณบุรี
วับท่ี. ๑,๘ .สุ,ค.



แบบขอเสนอญัตติ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันท่ี ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ยกเลิกการใข้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี[ต้อบุมีตใข้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในการ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘ ๙ ,๐ ๐ 0,๐ 0๐  บาท (■ แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน-) เพื่อทั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์บริเวณถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผิดขอบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ฟ้จารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังดงแพร่ 
ระบาดอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการฟ้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเขี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ด้องดำเนินการเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประขาซนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งต้องใข้งบประมาณเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ยกเลิก 
การใข้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมงบประมาณไร้ดำเนินการแก้Iขฟ้ญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งบี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบีกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใข้เงินสะสมไต้ โดยไต้รับอบุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข

ขอไต้โปรดนำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณา 
ใท้ความเห็นขอบ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



แบบขอเสนอญัตติ
ที่องค์การบรีหารสวับจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๘ เดืลน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ยกเถิกการใข้เงินสะสมขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซ่ึงองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้อนุมัติใข้เงินสะสมขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในการ 
ประ‘ชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำใ) ๒๕๖๒ เนื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดสิบเก้าด้านบาทถัวน-) เพื่อตั้งจ่ายเป็นด่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน 
แสงอาทตmjรีเวณถนนที่องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผิดขอบ และองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี พิจารณาแลวเห็นว่า สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ 
ระบาดอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการปองกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเขี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เป็นเรื่องจำเป็นเร่งต่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อบำบัดความเดึอดร้อนของประขาขนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งต้องใข้งบประมาณเป็นจำนวนมาก องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ยกเถิก 
การใข้เงินสะสมขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมงบประมาณไว้ดำเนินการแก้ไขนิญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจไข้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณา 
ใท้ความเห็นซอบ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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ส่วนราชการ กองพัฒนาซนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓(^๓-^๗๗๘ ■ '̂
ท สพ ๕ ๑ ๐ ๑ ๗ / » วันที่ 9^ สิงหาคม 10๕๖๓
เร ือง ยกเลิกการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

วันที่ 9<J สิงหาคม ๒£๖๓

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อบุมัติใช้เงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๖๕๖เอ สมัยทิ ๖ คร้ังท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๖๕๖๒เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (■ แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน-) เพ่ือต้ังจ่ายเป็นค่าตดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับผดซอบ แต่เนองจาก 
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประซาซนเป็นวงกว้าง เพ่ือเป็นการปองกันและแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเซอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
ศูนย์ C0VID-๑ ๙ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบภารกิจในการตอบโต้สถานการณ์ 
ร่วมกับหน่วยงานราซการต่าง  ๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หริอ'โรค COVID-®๔ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมแบบขอเสนอญัตติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอดำเนินการส่งญัตติพร้อมแบบขอเสนอญัตติให้กองกิจการสภา เพื่อนำส่งต่อที่สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นซอบต่อไป

กองพัฒนาขนบท ได้ดำเนินการจัดทำญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการใช้เงินสะสมของ

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการในส่วนท่ีเกยวข้องต่อไป

ผู้อานวยการกองพฒนาซนบท

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
- เพ่ือโปรดทราบ
- กองพัฒนาชนบท แจ้งยกเลิกการใช้เงิน

O n

สะสมของ อบจ. รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีส่งมา
พร้อมบ้ี

- เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้อง ทราบ

(บางสาวปียพร กามอญ) 
จ้างเหมาบริการ
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อาเภอเมิอง จังหวิดสุพรรณบุริ ๗๒๐๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
ตามท่ีสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติเห็นชอบและผู้ว่าราฃการจังหวัด 

สุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ น้ัน

กองพัฒนาซนบท ได้รับแจ้งโครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรจดขนดเครีอข่าย และอุปกรณ 
พร้อมติดตั้งมีรายละเอียดอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไข ตามมติคณะกรรมการบรีหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยระตับจังหวัดสุพรรณบุรี คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน่วงจรจด 
อาจส ่งผลให ้การกำหนดคุณลักษณะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป ็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติของ 
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จีงมีความประสงค์ขอแก้ไข 
รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบห้าย)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเจกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินฃงองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมี 
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหน้ัผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไป 
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาห้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี ฉะน้ัน 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จงขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไข 
เปล่ียนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองแผนและงบประมาณ 
โทร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๙๓ 
โทรสาร ๐-๓๕๔๒-๑๓๖๖ 
www.suphan.go.th

ขอแสดงความบับทอ

/  (นายบุฒ' พ้ืนทรสุ̂ รณ} *
นายกองค์การนรีท่า,รสํวนจัง VVวัดสุ’พรรณบุรี

‘ซดพ!d ssm fiw a  บริการพอประm ini ”

http://www.suphan.go.th


แบบขอเสนอญัตติ

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออบุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค์าซี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออบุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือประโยซใทนการบริหารราชการ 
จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้) น้ัน

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๕๙ 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะด้องใช้ 
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนี่งปี ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอ 
เสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญัชุ จันทร์สุวรmi)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหว่คสุพรรณบุรี
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โครงการเดิม โครงการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานฟ้องกับภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำซ้ืแจงงบประมาณ 
เน่ืองจาก โครงการ 
จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปีดซนิดเครือข่าย 
และอุปกรณ์พร้อม 
ติดตั้งมีรายละเอียด 
อุปกรณ์ท่ีสำคัญที่ 
จำเป็นต้องแก้ไข 
ตามมติคณะกรรมการ 
บริหารและจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานใน 
ล้งกัดของ
กระทรวงมหาดไทย 
ระดับจังหวัด 
สุพรรณบุรี คร้ังท่ี 
๓/๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๔๖๓ ให้

ทุมวูดค่าครุภัณฑ์
โครงการเพิ่มศักยภาพใบการฟ้องกันชีวิตและทรัพย์สิบ จำนวน

หมวดค่าครุภัณฑ์
โครงการเพิ่มศักยภาพใบการฟ้องกับชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน

๘.๐๐๐■ ๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการ 
ฟ้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปีดขนิด 
เครือข่ายและอุปกรณ์อื่น  ๆพร้อมติดตั้งและเชื่อมโยงบุรณาการระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปีดในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า 
และอำเภอศรีประจันค์ อังหวัดสุพรรณบุรี และระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 
ป็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นระบบเดียวกับ จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตัว
๑. ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปีดขนิดเครือข่ายในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จำนวน 

๔๘ ตัว
๒. ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรป็ดชนิดเครือข่ายในพื้นที่อำเภอศรีประจันค์ 
จำนวน ๒๑ ตัว
๓. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปีดขนิดเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า 
จำนวน ๓ ตัว
{รายละเอียดตามแบบที่องค์การบรีหารส่วนอังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด)
โดยมีรายละเอียดและอุปกรณ์ที่สำคัญตังบี้ 
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปีดขนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดต้ัง 
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้โนงานรักษาความปลอดภัยและวเคราะห์ภาพ 
(ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐1๐๐๐ Pixel) จำนวน ๗๒ ตัว

๘.๐๐๐■ ๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการ 
ฟ้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปีดซนิด 
เครือข่ายและอุปกรณ์อื่น  ๆ พร้อมติดตั้งและเชื่อมโยงบุรณาการระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปีดใบพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า 
และอำ๓ อศรีประอันค์ อังหวัดสุพรรณบุรี และระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 
ป็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นระบบเดียวกัน จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตัว
๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรป็ดซนิดเครือข่ายในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จำนวน 

๔๘ ตัว
๒. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปีดซนิดเครือข่ายในพ้ืนท่ีอำเภอศรีประจันต์ 
จำนวน ๒๑ ตัว
๓. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรป็ดซนิดเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า 
จำนวน ๓ ตัว
(รายละเอียดตามแบบที่องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด)
โดยมีรายละเอียดและอุปกรณ์ที่สำคัญตังบี้ 
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปีดขนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดต้ัง 
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 
(ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ Pixel) จำนวน ๗๒ ตัว
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โครงการเดิม โครงการใหม่ หมายเหตุ
๒. เคร่ืองบันทึกภาพ Network Video Recorder (NVR) จำนวน 

๑ เคร่ือง
๓. Hard Disk สำหรับบันทึกข้อมูล จำนวน ๑๘ ลูก 
๔. CCTV Cabinet Box กันนํ้าพร้อมอุปกรณ์ (พัดลม + ชุดจ่ายไฟ 

AC พร้อมเบรกเกอร์ ขุดกราวด์) จำนวน ๒๐ ชุด 
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๔ ports Industrial 
Grade (สำหรับตดต้ังภายนอก) จำนวน ๑๙ ขุด 
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๘ ports 
Industrial G rade (สำหรับดิดตั้งภายนอก) จำนวน ๑ ขุด 
๗. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ FC to  LC) จำนวน ๔๐ 
ชุด
๘. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic (SFP) Mini Gigabit 
(๒๐Km.) จำนวน ๔๐ ตัว
๙. กล่องกระจายสัญญาณ (Splice Horizontal Closure) ๑๒ 
Cores Fiber op tic  Splice Closure จำนวน ๑๑ ตัว 
๑๐. สายสัญญาณ UTP CAT-๖ O utdoor With Drop Wire จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ เมตร
๑๑ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด ๔ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ เมตร
๑๒. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๖ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เมตร
๑๓. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๑๒ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ,๒๐๐ เมตร

๒. เครื่องบันทึกภาพ Network Video Recorder (NVR) จำนวน 
๑ เคร่ือง

๓. Hard Disk สำหรับบันทึกข้อมูล จำนวน ๑๘ ลูก 
๔. CCTV Cabinet Box กันนํ้าพร้อมอุปกรณ์ (พัดลม + ชุดจ่ายไฟ 
AC พร้อมเบรกเกอร์ ชุดกราวด) จำนวน ๒๐ ชุด 
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๔ ports Industrial 

Grade (สำหรับติดตั้งภายนอก) จำนวน ๑๙ ชุด 
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE นอ Switch) ขนาด 

๑๖ ซ่อง จำนวน ๑ ขุด
๗. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ FC to  LC) จำนวน ๔๐ 
ชุด
๘. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic (SFP) Mini Gigabit 
(๒๐!<๓.) จำนวน ๔๐ ตัว
๙. กล่องกระจายสัญญาณ (Splice Horizontal Closure) ๑๒ 
Cores Fiber o p tic  splice Closure จำนวน ๑๑ ตัว 
๑๐. สายสัญญาณ UTP CAT-๖ O utdoor With Drop Wire 
จำนวนไม'น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ เมตร
๑๑ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๔ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ เมตร
๑๒. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๖ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เมตร
๑๓. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด ๑๒ Core
OUTDOOR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ,๒๐๐ เมตร

ตรงตามเกณฑ์ราคา 
กลางและคุณลักษณะ 
พ้ึนฐานของระบบ 
กล้องโทรพัศนํวงจร 
อาจส่งผลให้การ 
กำหนดคุณลักษณะ 
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ไม่เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ และมติ 
ของคณะกรรมการ 
กำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะและ 
กำหนดราคากลาง
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โครงการเดิม โครงการใหม่ หมายเหตุ
๑๔. สายไฟ THW A ขนาด ๑ X  ๑๐ SQ.mm จำบวนไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ เมตร
๑๔. เสาสำหรับติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ต้น 
๑๖. มิเตอรไฟฟ้า1ขนาด ๔ แอมใ!) จำนวน ๑ เคร่ือง 
๑๗. อุปกรณ์ติดต้ัง น๊อตยึดสายไฟ,ขุดเชื่อมต่อ Fiber Optic และ 
อุปกรณ์อ่ืน  ๆ จำนวน ๑ งาน
๑๘. ค่าติดต้ังและค่าแรงสำหรับกำหนดค่าให้ระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด ทดสอบระบบ และอ่ืน ๆ
๑๙. อุปกรณ์อ่ืน  ๆ ตามแบบที่องค์การบรัหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรั 
กำหนด

ใช้เกณฑ์ราดากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
กระทรวงดิจึทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ท่ีมีผลใช้อยู่ในปีปีจจุบัน 
หรือ ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีสำนักงบประมาณกำหนดท่ีมีผลใช้อยูในปี 
ป้จจุบัน หรือ ตามที่คณะกรรมการบรืหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอบุมิต หรือ ตั้งตามงบประมาณ 
ตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปฎิบัติตามหนังสือส่ังการท่ี มท. ๐๘๐๘.๖/ ว ๑๙๘๙ ลง 
วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ (กองพัฒนาขนบท)

๑๔. สายไฟ THW A ขนาด ๑ X ๑๐ SQ.mm จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ เมตร
๑๔. เสาสำหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ต้น 
๑๖. มิเตอร์1ฟฟ้าขนาด ๔ แฮมปี จำนวน ๑ เคร่ือง 
๑๗. อุปกรณ์ติดตั้ง น๊อตยึดสายไฟ,ขุดเชื่อมต่อ Fiber Optic และ 
อุปกรณ์อ่ืน  ๆ จำนวน ๑ งาน
๑๘. ค่าติดตั้งและค่าแรงสำหรับกำหนดค่าให้ระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด ทดสอบระบบ และอ่ืน ๆ
๑๙. อุปกรณ์อ่ืน  ๆ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
กำหนด

ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ที่มีผลใช้อยู่ในปีปัจจุบัน 
หรือ ตั้งงบประมาณตามราคาที่สำนักงบประมาณกำหนดที่มีผลใช้อยูในปี 
ปัจจุบัน หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอนุม้ต หรือ ตั้งตามงบประมาณ 
ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปฎิบตตามหนังสือส่ังการที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัฒนาขนบท)
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3 ^  สิงหาคม ๒๕๖๓
เรอง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ล่ิงท่ีส่งมาด้วย ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบบ
ตามท่ีสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมติเห็นขอบและผู้ว่าราขการจังหวัด 

สุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ น้ัน

สำนักปลัดๆ และกองพัฒนาซนบท ได้รับแจ้งจากกองพัสดุและทรัพย์สึนว่าคณะกรรมการ 
ก0าหนตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดชี้อจอ LED DISPLAY มีความเห็นให้พิจารณา 
ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณใหม่ เนื่องจากเป็นรายละเอียดที่ไม่ขัดเจน อาจ 
ส่งผลให้การกำหนดคุณลักษณะผ๊ดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติของคณะกรรมการ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จํงมีความประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องลื่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดคำครุภัณฑ์ที่ดนและสงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรีอเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมีตของสภาท้องลื่น” เพื่อปฏบัติให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

/  (น า ย บ ุพ uwsfnเณ) V
นายกองค์การบริหารสํวพวังทวัศเ'พรรณบุ่ริ

กองแผนและงบประมาณ 
โหร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๙๓ 
โทรสาร ๐-๓๕๔๒-๑๓๖๖ 
www.suphan.go.th

“ รดม่ัใU8SSIทภ๊บาล บรทารเพ0ปร:1)พน”

http://www.suphan.go.th


แบบขอเสนอญัตติ

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ และได้ประกาศไข้เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๒ ซ่ึงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติแกัโขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เพ่ือประโยขน่ในการบริหารราฃการ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่ 
แนบท้ายญัตติน้ี) น้ัน

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๑ และแก้!ขเพิ่มเติมทุกฉบับ หมวด ๔ การโอนและแก้!ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ 
กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลัก,ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเสนอญัตติขออนุมัติ 
แก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๒ รายการ ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอได้โปรดน่าเสนอต่อที่ประขมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือพจารณาอนุมัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาบบริหารทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ 

หน้าที่ ๒๑/๑๘๐
๑) ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ .๐๐๐.๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่ว.ไป 
งานบริหารทั่วไป 

ค่าครภัณฑ์ 
หน้าที่ ๒๑/๑๘๐

๑) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ .๐๐๐.๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำข้ีแจงงบประมาณ 
เน่ืองจาก 
คณะกรรมการ 
กำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะและ 
กำหนดราคากลางจัดซ้ือ 
จอ LED DISPLAY มี 
ความเห็นให้พิจารณา 
ทบทวนแก้ไข 
เปล่ียนแปลง 
รายละเอียดคำซ้ืแจง 
งบประมาณใหม่ 
เน่ืองจากเป็น 
รายละเอียดท่ีไม่ชัดเจน 
อาจส่งผลให้การกำหนด 
คุณลักษณะผิดพลาด 
คลาดเคล่ือนไม่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์

เป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการจัดซื้อจอ LED DISPLAY เพื่อติดตั้ง 
ภายในห้องประชุมใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๑. จอ LED DISPLAY Pm.๙๑ ขนาด ๓.๔ ? ๙ เมตร จำนวน ๑ จุอ

เป็นค,าใข้จ่ายในการจัดซื้อจอ LED FULL COLOR DISPLAY เพื่อติดตั้ง 
ภายในห ้องประช ุมใหญ ่ขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๑. จอ LED FULL COLOR DISPLAY ม ีร ะ ย ะ ห ่าง ร ะ ห ว ่าง จ ด ภ าพ

๒. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมจอ จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์ติดต้ังและรetup  สายสัญญาณ สายไฟ จำนวน ๑ ชุด
๔. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เคร่ือง
๔. อ่ืน  ๆ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด 
โดยตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากคุณลักษณะและ 
ราคานอกเหนือบัญขีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบ้ตตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ (ข้อ ๒) ตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) บัญชีครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี หน้า ๖๔๖ รายการที่ ๑๔๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดๆ)

(Pixel) ไม ่มากกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร p.«r ขนาดคว'!มสูง,ไม่น้อยกว่า
๓.๔๐ เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จอ
๒. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมจอ จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์ติดตั้งและรe tu p  สายสัญญาณ สายไฟ จำนวน ๑ ชุด
๔. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เคร่ือง
๔. อ่ืน  ๆ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด 
โดยตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากคุณลักษณะและ 
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฎิบัติตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ (ข้อ ๒) ตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) บัญชีครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี หน้า ๖๔๖ รายการที่ ๑๔๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัดๆ)
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แผนงานรักษาความลงบภายใน 
งานบิองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ล่าศ3ภัณฑ์
๑) ค่าฬ,จ่^ามโค!งฺการ.เษิ่มภักยภาพไนการ^องกัน^วิm ละทรั,๗.สิน 
ทรัพย์สินของประชาขน จงบประมาณ ๒(รทDO) จำนวน ๔.๖๙0.0๐๐บาท

แยมงว-นรัปีบาความสงบภายใน 
งาน.บิ-องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าครุภัณฑ์
๑) ค่าใช้จ่ายอ!มโครงการเพ่ิมศักยภาพในการบิองกันชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินของประขาชน ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ จำบวบ ๔.๖๙๐.o o o บาท

จำเป็นต้องแก้โข 
เปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดเนื่องจาก 
โครงการจัดช้ือ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ขนิดเครือข่ายและ 
อุปกรณ์พร้อมติดต้ังมี 
รายละเอียดอุปกรณ์ที่ 
สำคัญที่จำเจนต้อง 
แก้โข ตามมติของ 
คณะกรรมการกำหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะและ 
กำหนดราคา

เพื่อเจนค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการจองกันชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดการช้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และเชื่อมโยงบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 
จดในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอสองพ่ีน้อง, อำเภอลู่ทอง, อำเภอหนองหญ้า 
ไซ (รายละเอํยดตามแบบท่ีองค์การบรืหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรืกำหนด) 
ประกอบไปด้วยจุดติดต้ังกล้องโทรทัศน้วงจดจำนวน ๑๘ จุด 
กล้องโทรทัศน์วงจรจด ๔๐ ตัว ด้งบี้
๑. พ้ืนท่ีอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๓ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จำนวน ๖ ตัว
๑ .๑ บริเวณแยกทางเช้าวัดหนองกระถิน จำนวน ๒ ตัว 
๑ .๒ บริเวณแยกหนองโก จำนวน ๒ ตัว 
๑ .๓ บริเวณแยกหนองกะอิฐ จำนวน ๒ ตัว
รายละเอียดในพ้ืนท่ีอำ๓ อหนองหญ้าไซจะติดตั้งบนแนวสายเคเบิลใยแก้ว 
นำแสงแนวเติมท่ีได้เติบไว้ตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๖๔ 
ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ี อบต.ทัพหลวง กับ พ้ืนท่ี อบต.หนองหญ้าไซ

เพื่อเจนค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการบิองกันชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดการชื้อกล้องโทรทัศน์วงจรจดชนิดเครือข่าย 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และเชื่อมโยงบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 
ปิดในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอสองพื่น้อง, อำเภอลู่ทอง, อำเภอหนองหญ้า 
ไซ (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด) 
ประกอบไปด้วยจุดติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงปิดจำนวน ๑๘ จุด 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๔๐ ตัว ด้งบี้
๑. พ้ืนท่ีอำเภอหนองหญ้าไช จำนวน ๓ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จำนวน ๖ ตัว
๑.๑ บริเวณแยกทางเช้าวัดหนองกระถิน จำนวน ๒ ตัว 
๑.๒ บริเวณแยกหนองโก จำนวน ๒ ตัว 
๑.๓ บริเวณแยกหนองกะอิฐ จำนวน ๒ ตัว
รายละเอียดในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซจะติดตั้งบนแนวสายเคเบิลใยแก้ว 
นำแสงแนวเติมท่ีได้เดินไว้ตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๖๔ 
ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ี อบต.ทัพหลวง กับ พ้ืนท่ี อบต.หนองหญ้าไซ
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๒. พ้ืนท่ีอำเภอเมืองจำนวน ๔ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิดจำนวน ๑๐ ตัว 
๒.๑ บริเวณแยกฟ้อมตำรวจโคกโคเฒ่า จำนวน ๔ ตัว 
๒.๒ บริเวณหน้าวัดโคกโคเฒ่า จำนวน ๒ ตัว
๒.๓ บริเวณจุดกล้บรถทางแยกเข้าสถาบันพัฒนาปีมือแรงงาน จำนวน ๒ 
ตัว
๒.๔ บริเวณหน้าหมู่บัาน จำนวน ๒ ตัว
รายละเอํยดในพื้นที่อำเภอเมืองเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาด ๖ แกน 
(Core) จากจุดเช่ือมต่อแยกไฟแดงโคกโคเฒ่าไปตามแนวถนนทางหลวง 
แผนดินหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณที่พักสายตรวจโคกโคเฒ่า ระยะทาง 
ประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร และเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เคยเดิน 
ผ่านแล้วจำนวน ๒ จุด
๓. พื้นที่อำเภอลู่ทอง จำนวน ๔ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิด ๘ ตัว
๓.๑ บริเวณแยกคลองมะขามเฒ่าลู่ทอง จำนวน ๒ ตัว
๓.๒ บริเวณหน้าโรงเรียนลู่ทองวิทยา จำนวน ๒ ตัว
๓.๓ บริเวณหน้าวัดเขาพระศรีสรรเพขญาราม จำนวน ๒ ตัว
๓.๔ บริเวณตลาดนัดกำนันเสริม จำนวน ๒ ตัว
รายละเอียดในพ้ืนท่ีอำ๓ อลู่ทอง เดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากสถานี
ตำรวจภูธรลู่ทองผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ จนถึงจุดตัด
ถนนวิทยานุโยคบริเวณที่พักสายตรวจลู่ทองผ่านหน้าโรงเรียนลู่ทอง ส้ินสุด
ที่แยกคลองมะขามเฒ่า ระยะทางประมาณ ๓1๘๐๐ เมตร

๒. พื้นที่อำเภอเมืองจำนวน ๔ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิดจำนวน ๑๐ ตัว 
๒.๑ บริเวณแยกฟ้อมตำรวจโคกโคเฒ่า จำนวน ๔ ตัว 
๒.๒ บริเวณหน้าวัดโคกโคเฒ่า จำนวน ๒ ตัว
๒.๓ บริเวณจุดกลับรถทางแยกเข้าสถาบันพัฒนาปีมือแรงงาน จำนวน ๒ 
ตัว
๒.๔ บริเวณหน้าหมู่บ้าน จำนวน ๒ ตัว
รายละเอียดในพื้นที่อำเภอเมืองเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาด ๖ แกน 
(Core) จากจุดเชื่อมต่อแยกไฟแดงโคกโคเฒ่าไปตามแนวถนนทางหลวง 
แผนดินหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณที่พักสายตรวจโคกโคเฒ่า ระยะทาง 
ประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร และเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เคยเดิน 
ผ่านแล้วจำนวน ๒ จุด
๓. พื้นที่อำเภอลู่ทอง จำนวน ๔ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิด ๘ ตัว
๓.๑ บริเวณแยกคลองมะขามเฒ่าลู่ทอง จำนวน ๒ ตัว
๓.๒ บริเวณหน้าโรงเรียนลู่ทองวิทยา จำนวน ๒ ตัว
๓.๓ บริเวณหน้าวัดเขาพระศรีสรรเพขญาราม จำนวน ๒ ตัว
๓.๔ บริเวณตลาดนัดกำนันเสริม จำนวน ๒ ตัว
รายละเอียดในพื้นที่อำเภอลู่ทอง เดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากสถานี
ตำรวจภูธรลู่ทองผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ จนถึงจุดตัด
ถนนวิทยานุโยคบริเวณที่พักสายตรวจลู่ทองผ่านหน้าโรงเรียนลู่ทอง ส้ินสุด
ที่แยกคลองมะขามเฒ่า ระยะทางประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร
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๔. พ้ืนท่ีอำเภอสองพีนอง จำนวน ๗ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิด จำนวน 
๑๖ ตัว
๔.๑ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกวัดโคกงูเห่า จำนวน ๓
ตัว
๔.๒ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน์อง จำนวน ๒ ตัว 
๔.๓ บริเวณแยกที่พักสายตรวจพระเทพสุธ ี จำนวน ๓ ตัว 
๔.๔ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกท่าจัด จำนวน ๒ ตัว 
๔.๕ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกเข้าโรงเรียนพระแม่ประจักษ์ 
จำนวน ๒ ตัว
๔.๖ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกสองพี่น้องสระว่ายบํ้า 
จำนวน ๒ ตัว
๔.๗ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกทางเข้าวัดดงตาล จนวน 
๒ ตัว
๔.๘ รายละเอียดในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจาก 
จุดเขื่อมต่อบริเวณข้างเทศบาลเมืองสองพี่น้องข้ามสะพานบางลี่ผ่านถนน 
ทางทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
สิ้นสุดท่ีบริเวณแยกทางเข้าวัดโคกงูเห่า ระยะทางประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร 
รายละเอียดอุปกรณ์ที่สำตัญตังต่อโปน้ี 
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปีดซบิดโอพี จำนวน ๔๐ ตัว 
๒. เคร่ืองบันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด
๓. โทรทัศน์สี แอลอด (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ น้ิว จำนวน ๑ 
เคร่ือง

๔. พื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จำนวน ๗ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรบิด จำนวน 
๑๖ ตัว
๔.๑ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกวัดโคกงูเห่า จำนวน ๓ 
ตัว
๔๒ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง จำนวน ๒ ตัว 
๔.๓ บริเวณแยกที่พักสายตรวจพระเทพสุธี จำนวน ๓ ตัว 
๔.๔ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกท่าจัด จำนวน ๒ ตัว 
๔.๕ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกเข้าโรงเรียนพระแม่ประจักษ์ 
จำนวน ๒ ตัว
๔.๖ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกสองพี่น้องสระว่ายบํ้า 
จำนวน ๒ ตัว
๔.๗ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ แยกทางเข้าวัดดงตาล จนวน 
๒ ตัว
๔.๘ รายละเอียดในพื้นที่อำ๓ อสองพี่น้องเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจาก 
จุดเชี,อมต่อบริเวณข้างเทศบาลเมืองสองพี่น้องข้ามสะพานบางลี่ผ่านถนน 
ทางทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
สิ้นสุดที่บริเวณแยกทางเข้าวัดโคกงูเห่า ระยะทางประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร 
รายละเอียดอุปกรณ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรบิดชนิดไอพี จำนวน ๔๐ ตัว 
๒. เครื่องบันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด
๓. โทรทัศน์สี นอลอด (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ น้ิว จำนวน ๑ 
เคร่ือง
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๔. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ ๒ ขนาด ๔๒บ 
จำนวน ๑ ขุด
๕. CCTV C abinet Box กันบํ้าพร้อมอปกรณ์ (พัดลม+ชดจ่ายไฟ AC

๔. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ ๒ ขนาด ๔๒บ 
จำนวน ๑ ขุด
๕. CCTV C ab inet Box กับบํ้าพร้อมอปกรณ์ (พัดลม+ขุดจ่ายไฟ AC

พร้อมเบรกเกอร์ ชดกราวด) จำนวน ๑ ชด พร้อมเบรกเกอร์ ซดกราวด์) จำนวน ๑๘ ซด
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๔ ports industrial 
Grade สำหรับติดต้ังนอก จำนวน ๑๘ ขุด 
๗. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic (SFP) Mini Gigabit (๒๐ KM.) 
จำนวน ๓๖ ตัว
๘. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ FC to  LC) จำนวน ๗ ขุด 
๙. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ LC to  LC) จำนวน ๗ ขุด 
๑๐. กล่องกระจายสัญญาณ (Splice Horizontal Closure) ๑๒ Cores 
จำนวน ๖ ตัว
๑๑. รางไฟฟ้า (AC Power Distribution ๑๒ Universal Outlet) จำนวน 
๒ ขุด
๑๒. สายสัญญาณ UTP C ate O utdoor With Drop Wire จำนวน 
๕,๕๐๐ เมตร
๑๓. สายสัญญาณเคเบิลใยแกัวนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๔ แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๓,๘๐๐ เมตร
๑๔. สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด ๖ แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๑๐,๙๐๐ เมตร

๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๔ ports industrial 
Grade สำหรับติดต้ังนอก จำนวน ๑๘ ขุด
๗. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber o p tic  (SFP) Mini Gigabit (๒๐ KM.) 
จำนวน ๓๖ ตัว
๘. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ FC to  LC) จำนวน ๗ ขุด 
๙. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord แบบ LC to  LC) จำนวน ๗ ขุด 
๑๐. กล่องกระจายสัญญาณ (Splice Horizontal Closure) ๑๒ Cores 
จำนวน ๖ ตัว
๑๑. รางไฟฟ้า (AC Power Distribution ๑๒ Universal O utlet) จำนวน 
๒ ขุด
๑๒. สายสัญญาณ UTP C ate O utdoor With Drop Wire จำนวน 
๕,๕๐๐ เมตร
๑๓. สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด ๔ แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๓,๘๐๐ เมตร
๑๔. สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด ๖ แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๑๐,๙๐๐ เมตร
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๑๔. สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ร))0  แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๒๐๐ เมตร
๑๖.สายไฟ THW A ขนาด ๑x๑๐ SQ m m . จำนวน ๑,๔๕๐ เมตร 
๑๗. เสาสำหรับติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรบิด (CCTV) จำนวน ๑ ต้น 
๑๘ และรายละเอยดอุปกรณ์อื่น  ๆ ตามที่องค์การบรํหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีกำหนด สำหรับการติดตั้งหรือการเซื่อมโยงบุรณาการระบบรวม 
๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพี้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดที่ 
มีผลใช้อยู่ในบิจจุบัน หรือตั้งงบประมาณตามราคาที่สำนักงบประมาณ 
กำหนดท่ีมีผลใช้อยู่ในบิจจุบัน หรือ ตามที่คณะกรรมการบรีหารและจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาบในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอบุม้ต หรือต้ัง 
งบประมาณตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่!ม่มีกำหนดไว้ใบบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปฏบัตํตามหนังสือส่ังการท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มีอุ-นายน ๒๔๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔) ขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าท่ี 
๑๗๗ รายการที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัฒนาซบบท)

๑๔. สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๑๒ แกน 
(Core) Outdoor, CTV, STRANDARD DROP WIRE, ARMORED 
จำนวน ๒๐๐ เมตร
๑๖.สายไฟ THW A ขนาด ๑x๑๐ SQ mm. จำนวน ๑,๔๔๐ เมตร 
๑๗. เสาสำหรับติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรบิด (CC7V) จำนวน ๑ ต้น 
๑๘ และรายละเอียดอุปกรณ์อื่น  ๆ ตามที่องค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีกำหนด สำหรับการติดตั้งหรือการเชื่อมโยงบุรณาการระบบรวม 
๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพี้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดที 
มีผลใช้อยู่โนบิจจุบัน หรือตั้งงบประมาณตามราคาที่สำนักงบประมาณ 
กำหนดท่ีมีผลใช้อยู่โนบิจจุบัน หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอบุมีต หรือต้ัง 
งบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปฏึบัตตามหนังสือสั่งการท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๙๘๙ ลงวับท่ี ๒๒ มิชุนายน ๒๔๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔) ขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าท่ี 
๑๗๗ รายการที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ (กองพัฒนาซนบท)
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5 ๙  สิงหาคม ๒๕๖๓
เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ
เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ ขุด

ตามที่องค์การบรีหารส่วนจังหวัตสุพรรณบุรีได้ตราข้อบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใข้เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว น้ัน

องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือประโยซใทนการบรีหารราขการ จำนวน 
๖ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายญัตตินี้

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ืมเติมทุกฉบับ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีตินและส่ิงก่อสร้างท่ีท0าใท้ลักษณะ ปรีมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรีอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น'’ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้ องค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่เสนอต่อสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายกองค์การนรีหารส่วนจังหวด*(พรรณบุรี

กองแผนและงบประมาณ 
โทร. o  -  ๓๕๔๓ -  ๑๗๙๓ 
www.suphan.go.th

“รดน้ันรรรIn n v ia  Vริการเพึ๋อประซาทน”

http://www.suphan.go.th


แบบขอเสนอญัตติ

ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
วันท่ี ร ^  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจัาฃอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ0าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตรา 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใข้เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ ไปแล้ว น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราขการ จำนวน 
๖๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้)

ตั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพื่มเติมทุกฉบับ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อปฎบัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖๔ รายการ ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประทุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(น> ชุญัซู จันM สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารร่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



เอกสารหมายเลข ๑
ขออบุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และนำเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โครงการเดิม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน

๑) เงินเดือนพนักงาน จำบวบ ๕๕.๔๐๓.๘๐๐ บาท เพื่อจ่าย 
เป็นเงินเดือนพนักงาน

(ขอโอนลดจำนวน ๑,๒๐๓,๕00 บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาบบริหารงานคลัง 

ค่าคุรุภัณฑ์
๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖๒.๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซี้อต้เหล็กรางเลื่อน 
จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ด้เดี่ยว ๑ ด้ ด้คู่ ๓ ด้ เพื่อใฃ้ในภารกิจของกองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคา 
ท้องตลาด เนื่องจาก คุณสมบตและราคานอกเหนือนัญขีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบ้ตตาม 
หนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ข้อ ๒) ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ (กองคลัง)

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพื่อการ 
ด้งกล่าวไว้

งานบริหารงานคลัง 
ค่าครุภัณฑ์

๒) ครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖.๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อด้เหล็กเก็ใJเลกสาร 
ขนด ๒ บาน จำนวน ๓ ด ้ๆ  ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท เพ่ือใข้ในภารกิจ 
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคา 
มาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ หรือหน่วยงานกลางอี่นกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนืองจาก ไม'ได้ต้ัง 
งบประมาณเพื่อการ 
ดังกล่าวไว้'



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนง!นบรหิารง!ฺนทัว่ไป 

งานบรหิารงานคลงั 
คา่ครภณัฑ์

๓) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนลง่ จำนวน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซีอ้ 
รถบรรทุก (ดเิชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือกำลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน ๔ ลัอ แบบตับเบิล้แค๊บ จำนวน ๑ 
ตัน เพือ่ใช้ในภารกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 
๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท ตัง้งบประมาณจัดชือ้ตามราคามาตรฐานทีส่ำนกังานงบประมาณหรอื 
หนว่ยงานกลางอืน่กำหนด ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองคลัง)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพือ่การ 
ตังกล่าวไว้

แผน^นบรหิารทัว่ไป 

คา่ตอบแทบ
๒) คา่ตอบแทนการปฎบิต้งาบนอกเวลาราชการ จำบวน

แผน-ง!นบริหาร■ ท่ัวไป 

คา่ครภุณัฑ์
๔) ครภณัฑส์ำนกังาบ จำบวบ ๘.๐๐๐ บาท เพืค่จา่ยเปน็คา่จดัชืค้ตเ้หลก็ทานเลืค่น ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพือ่การ 
ตังกล่าวไว้

๕ 00.๐๐0 บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ตอบแทบการปฎบิต้งานบอก 
เวลาราชการ

(ขอโอนลดจำนวน ๕๐,0๐๐ บาท)

กระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ด ้ๆ  ละ ๔,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน 
ภารกจิของกองการเจา้หนา้ที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณ 
ตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบ้ติและราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ ์
ปฎึนัตตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มลุินายน ๒๕๕๒ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการเจา้หนา้ที)่



๓ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป

๓) คา่ใซจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จำนวน ๕๐.๐๐๐

m นป ีน บริห31 ท่ัว'ไป 
งานบริหารทัว่ไป 

คา่ครภณัฑ์
๕) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๑๐.๔๐๐ บาท เพีอ่จ่ายเปน็คา่จดัซือ้โตะ๊ดอมพวิเตคร์ ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพือ่การ 
ตังกล่าวไว้

บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(ขอโอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

ขนาด ๘๐๐x๕๘๘x๗๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ตวัๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๔๐๐ 
บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองการเจา้หนา้ที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ โดยต้ัง 
งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐาน 
ครุภัณฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการเจา้หนา้ที)่

แผนงาน-บริหารท่ัวไป 
งานบริหารทัว่ไป 

คา่ใชล้อย
๔) รายจา่ยเพีอ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จำนวน ๒๕๐.๐๐๐ บาท

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารทัว่!ป 

คา่ครภุณัฑ์
๖) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๒๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่ง ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม,ได้ต้ัง 
งบประมาณเพีอ่การ 
ดังกล่าวไว้

เพือ่จ่ายเปน็รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ
(ขอโอนลดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท)

คอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพีอ่ใช้ในภารกิจ 
งานของกองการเจา้หนา้ที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตาม 
เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
ดามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการเจา้หนา้ที)่



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบริหารท่ัวไป 
คา่วัสต

๕) วัสดสำนกังาน จำนวน ๑๐๐.๐๐0 บาท เพือ่จา่ยเปน็

งาน•บริหารท่ัวไป 
คา่ครภณัฑ์

๗) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๒.๕๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งสำรอง ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพือ่การ 
ดังกล่าวไว้

ค่าจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน
(ขอโอนลดจำนวน ๖,๕๐๐ บาท)

ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เคร่ือง  ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๒1๕๐๐ บาท 
ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบ 
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจึิทล้เพือ่เศรษฐกจิและลงัดม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองการเจาัหนา้ที)่

แผนงานบริหาร,งฺานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 

คา่ครภณัฑ์
๘) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๓๕.๖๐๐ บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งพมิพ ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ซนิด Network แบบท่ี ๑ จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆ ละ ๘,๔๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓๕,๖๐๐ บาท เพือ่โซ[นภารกจิงานของกองการเจา้หนา้ที ่ องค์การบริหารสว่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการจดัหา 
อปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี
๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองการเจา้หนา้ที)่

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณเพือ่การ 
ดังกล่าวไว้



โครงการเดมิ ดัง้จำยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผบงาบการศาสนา วฒันธรรมและนบัทนาการ 

งาบศาสนาวฌันธรรมทอ้งถิน่ 
คา่ใชส้อย

๖) โครงการเรยีนเประวดัศิาสตร ์จำนวน <£๐๐.๐๐๐ บาท.เพีอ่ 
จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 

(ขอโอนลดจำนวน ๔๕๐,๕๐๐ บาท)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป.
งาบบรหิารทัว่ไป 

คา่ครภุณัฑ์
๙) ศรภณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑ ๐ ,๐ 0๐  บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ดเ้หลก็ 
บานเล่ือนกระจกสงู ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๓๐ มลิลเิมตร จำนวน 
๒ ด ้ๆ  ละ ๕,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยดัง้งบประมาณตามราคา 
ทอ้งตลาด เนือ่งจาก คณุสมบดัแิละราคานอกเหนอืบญัขมีาตรฐานครภุณัฑ ์ ถือ 
ปฏบิตัติามหนงัสอืสัง่การ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวนัที ่ ๒๒ มถินุายน 
๒๕๕๒ (ข้อ ๒) ดัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (หนว่ยตรวจสอบภายใน)

ดัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ด้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงาบบรหิารงาบทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 

คา่ครภุณัฑ์
<ร>๐) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๕๑.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่ง 
คอมพวิเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๓ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน ๕๑,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน 
ภารกจิงานของหนว่ยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ดัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจัดหาอปุกรณ ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี
๒๕๖๓ ณ วับท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ดัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม1ได้ด้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ

คา่ครภุณัฑ์
๑๑) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๗.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่ง 
เคร่ืองสแกนเนอร์ สำหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศนูยบ์ริการ แบบท่ี ๑ จำนวน 
๑ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๗,๐๐0 บาท รวมเปน็เงิน ๑๗,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกิจ 
งานของหนว่ยตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดต้ังงบประมาณตาม 
เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบ 
คอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ 
ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (หนว่ยตรวจสอบภายใน)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

งานบริหารทัว่ไป 
คา่gqภณัฑ์

๑๒) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๑๕.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพ ์M ultifunction เลเซอร ์หรือ LED สี เปน็อปุกรณท์ีม่คีวามสามารถ 
Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั จำนวน ๑ เคร่ือง เป็น 
เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกจิงานของหนว่ยตรวจสอบภายใน องค์การ 
บรหิารสว่นจังหวัดตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
การจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และลังคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิ 
รายได ้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



๗ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงา.นมริหา5งาน■ &ไป.

คา่ครภุณัฑ์
๑๓) ครภุณั ฑ ค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๘ .๙๐๐ บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่จดัซ ือ้  
เครือ่งพมิพ ์ เลเซอร ์ หรอื LED ซาว ดำ ขนดิ Network แบบที ่ ๑ (๒๘ หนา้/ 
นาท) จำนวน ๑ เครือ่ง เปน็เงนิ ๘,๙๐๐ บาท เพือ่ใซในภารกจิงานของหนว่ย 
ตรวจสอบภายใน องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสพุรรณบรุ ี ตัง้งบประมาณตาม 
เกณ ฑ ร์าคากลางและคณุ ลกัษ ณ ะพ ืน้ ฐาน การจดัห าอปุ กรณ แ์ละระบ บ  
คอมพวิเตอร ์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ 
ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(หนว่ยตรวจสอบภายใน)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไวั

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งาบบริหารทัว่ไป 

คา่ครภุณัฑ์
๑๔) ประ๓ ท ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๗.๕๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าจัดซือ้เคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เคร่ือง  ๆ ละ ๒1๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ตัง้งบประมาณดามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทลัเพือ่ 
เศรษฐกิจและลังคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ย 
จากเงนิรายได ้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไวั



๘ -

โครงการเดม ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
]พมงานปวี!ฐ.กษว 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสกีษา 
คา่ครกณัฑ์

๑๔) ครกุณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๑๑.๔๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้โตะ๊เหลก็ 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า ๔ ฟต กว้าง ๑๑๒๙ ซม. ยาว ๖๖๙ ซม. สูง ๗๔๐ ซม.
ทำงานพรอ้มเกา้อีก้วา้ง๔๔ซ ม .ย าว ๔๔ซ ม .ส งู๘๔ซม.จำนวน๒ ช ดุๆ ล ะ 
๔1๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑1๔๐๐ บาท เพือ่ใซในภารกิจของกองการศึกษาๆ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอืนญัขมีาตรฐานครุกัณฑ ์ปฏบัิตตาม 
หนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงว้นท่ี ๒๒ มถุินายน ๒๔๔๒ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสกีษา 
คา่ครกุณัฑ์

๑๖) ครกุณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑๑.๑๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้โตะ๊ 
คอมพวิเตอรี กว้าง ๑๒๐ ซม. ยาว ๖๐ ซม. สูง ๗๔ ซม. พรอ้มเกา้อี ้ กว้าง ๔๔ 
ซ ม .ย าว ๔๔ซ ม .ส งู๘๔ซม.จำนวน๓ ช ดุ ๆ ล ะ ๓,๗๐๐บาทเปน็เงนิ 
๑๑,๑๐๐ บาท เพือ่ใซโ้นภารกิจของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคา 
นอกเหนือนัญซีมาตรฐานครุภัณฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดังกล่าวไว้



๙ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงาบการศกึษา 

งาบบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
คา่ครภุณัฑ์

ร>๗) ครุกณัฑส์ำ'นกงาน จำนวน ๑๑.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซีอ้ตเ้หลก็ 
เกบ็เอกสารขนดิ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู ้  ๆ ละ ๔,๔๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๑,๐๐๐ บาท 
เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองการศกึษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตัง้งบประมาณจดัขีอ้ตามราคามาตรฐานทีล่ำนกังานงบประมาณ เดือนธันวาคม 
๒๔๖๒ หรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

๑๘) ครภุณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑๑.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ดข้ัน้เกบ็ 
แฟม้เอกสาร ๔๐ ซ่อง จำนวน ๒ ด ้ๆ  ละ ๔,๔๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๑,๐๐๐ บาท 
เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยตัง้งบประมาณตามราคาทัอ่งตลาด เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอื 
บญัชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือสังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/'ว ๑๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการศกึษา.

งาบบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
คา่ครภณัฑ์

๑๙) ครภุณัฑส์ำนกังาน จำนวน ©ร).0๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ดเ้หลก็ 
บานเลือ่นกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ด ้ๆ  ละ ๕1๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๑,0๐๐ บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองการศึกษาๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคา 
นอกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิชุนายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

คา่ครภุณัฑ์
๒๐) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๘๘.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร ์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่นัอยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน 
๘๘,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ไนภารกิจของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการ 
จัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
ลังคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองการศึกษาๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



- (รี) ร) -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

๒๑) ครกุณัฑค์อมพวิเตอร ิจำนวน ๒๒.0๐0 บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่จดัสคั 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง 
เปน็เงิน ๒๒,๐๐0 บาท เพีอ่ใชใ้นภารกจิของกองการศกึษาฯ องคการบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลเพีอ่ 
เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ย 
จากเงนิรายได ้ (กองการศกึษาๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การด้งกล่าวไว้

แผนงานการศกึษา 
งานบรหิารทัว่ไป-พี.่ยวกบัการศกึษา 

คา่ครภณัฑ์
๒๒) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๗๕.๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่จดัสลั 
เคร่ืองพมิพ ์M ultifunction เลเซอร์ หรือ LED สิ เปน็อปุกรณท์ีมี่ดวามสามารถ 
Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั จำนวน ๕ เคร่ือง  ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท เพีอ่ใชใ้นภารกจิของกองการศกึษาฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามท่ีกระทรวง 
ดีจิทลัเพีอ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศึกษาฯ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพีอ่การด้งกล่าวไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการดกิษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
คา่คร/Vณฑ์

๒๓) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๒๙.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซีอ้เครือ่ง 
เคร่ืองสแกนเนอร์ สำหรับงานเกบ็เอกสารระดบัสนูย์บริการ แบบท่ี ๒ จำนวน 
๑ เคร่ือง เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท เพือ่ใจ[ันภารกจิจองกองการศกึษาๆ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและ 
คณุลกัษณะพีน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์ ตามท่ีกระทรวง 
ดจํิทลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองการศกึษาๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไวั

แผนงานการศกึษา 
งาบบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ครกณฑ์์
๒๔) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๒๖.๖๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซึค้คดุ 
โปรแกรมระบบปฎบิต้การสำหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร ์
โนต้บคุแบบสิทธิการใข้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีสิฃสิทธ๋ิ 
ถกูดอ้งตามกฎหมายจำนวน๗ ช ดุ ๆ ล ะ ๓ ,๘ ๐ ๐ บาทรวมเปน็เงนิ๒๖,๖๐๐ 
บาท เพือ่ใจ้ในภารกจิจองกองการศกึษาๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการ 
จัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
ลังคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการศกึษา 

คา่ครภณัฑ์
๒๕) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซีอ้เครีล่ง 
สำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เคร่ือง  ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน่ฐานการ 
จัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
สังคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองการศกึษาๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไวั

แผนงานการศกึษา 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วภบัการศกึษา 

คา่ครภุณัฑ์
๒๖) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่จำนวน ๓ ๐ .000 บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ 
จัดซีอ้กลอังถ่ายรูปดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐.๙ ล้านพกิเซล จำนวน ๑ ตัว 
ตัวละ ๓๐1๐๐๐ บาท เพือ่ใขใ้นภารกจิของกองการศึกษาฯ โดยตัง้งบประมาณ 
ตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบตัและราคานอกเหนอืบญัชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ ์ปฏิบตตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ 
มิถนายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองการศกึษาๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป

รา่!4ฮพ
๗) รายจา่ยเกีย่วกบการรบัรองและพธิกีาร จำนวน ๓ .๒ 00,000

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 

คา่ครภณัฑ์
๒๗) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ัจำนวน ๕๑.0๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่ง ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ใม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่ารับรองขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 
(ขอโอนลดจำนวน ๖๒๓,๖00 บาท)

คอมพวิเตอร ์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่อัยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๓ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน ๕๑,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน 
ภารกจิงานของกองกจิการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบรีุ 
ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี
๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองกจิการ- 
สภาๆ)

งาบบรหิารงาบทัว่ไป 
คา่ครภณัฑ์

๒๘) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๕.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพ ์M ultifunction เลเซอร ์หรือ LED สี เปน็อปุกรณท์ีมี่ความสามารถ 
Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั จำนวน ๑ เคร่ือง 
เปน็เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิงานของกองกจิการสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดิจิทลัเพือ่ 
เศรษฐกจิและลงัคม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองกจิการสภาฯ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผฺน-ง.!นนริหารงามไ!!ไป 

คา่ครภุณัฑ์
๒๙) ครภัณฑ์คอมพวิเตอร ์จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เคร่ือง  ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 
เปน็เงิน ๑๒,๕๐๐ บาท ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่ 
เศรษฐกิจและสงัคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ย 
จากเงนิรายได ้ (กองกจิการสภาๆ))

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การตงักลา่วไว้

แผน-งานบริหาร-งานที่!ไป 

คา่ครภณัฑ์
๓๐) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน ๑๒๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ 
จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ SMART TV จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เปน็เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอยีดดง้นี้
- ความละเอยีดของจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล
- ขนาดจอภาพ ๕๕ น้ิว
- แสดงด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเซึอ่มต่ออีนเตอร์เนต์ได้ (Sm art TV)
- ข,อง HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง เพือ่เชือ่มตอ่สญัญาณภาพและเสยีง
- ซ่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เพ่ือใข้ในภารกิจของสำนักปลัดฯ องคการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้ัง 
งบประมาณตามราคาทอังตลาด เนือ่งจาก คุณสมบดและราคานอกเหนอืบญัขี 
มาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏิบ้ดิตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี 
๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดๆ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การตงักลา่วไวั



- ๑๖ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารงฺ!นทัว่'โป 

งานบริหารทัว่ไป 
ค,าครภณัฑ์

๓๑) ครภุณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๔๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
ขาต้ังโทรทัศน์ LED แบบลอ้เลือ่นจำนวน๔ อ นั ๆ ล ะ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาทเปน็เงนิ 
๔๐,๐๐๐ บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้
- รองรับจอภาพขนาด ๓๒-๓๔ น้ิว
- รองรับน้ําหนักได้ ๔๐ กิโลกรัม ข้ันวางรับน้ีาหนักได้ ๕ กิโลกรัม
- มมีาตรวัดระดับบํา้ เพือ่ความแมน่ยำในการตดิตัง้
- สามารถปรับระดับ กม้/เงย ได ้๑๔ องศา
เพือ่ใฃ้ในภารกิจของสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้ัง 
งบประมาณตามราคาทอังตลาด เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัข ี
มาตรฐานครุภัณฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี 
๒๒ มีอุ-นายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดฯ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบริ.ห!รท่ัวไป,

คา่ครภณัฑ์
๓๒) ครภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่จำนวน ๑ ๐ .0๐ 0 บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ 
จดัชือ้เครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นทีแ่บบลากจงู จำนวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใข้ในภารกิจของสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบัติและ 
ราคานอกเหนอืบญัขมีาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(สำนักปลัดฯ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



- ๑๗ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ค,าครภณัฑ์
๓๓) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๖ 0 .0 0 0  บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซีอ้ 
บอรด์กำมะหย่ีสบีาเงินพรอ้มขาตัง้ลอ้เลือ่น แบบใช้ได้ ๑ หน้า ขนาด 
๑๒๐x๒๔๐ ซม.กรอบอลมูเินยีมกวา้ง๑ .๕ ซม. จำนวน๖ อ นั ๆ ล ะ ๑๐,๐๐๐ 
บาท เปน็เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกิจของสำนกัปลัดฯ องคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหว้ดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก 
คุณสมบต้และราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(สำนกัปลดั‘ใ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารทัว่ไป 

คา่ครภณัฑ์
๓๔) ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย จำนวน ๓ .๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
โรลสายไฟฟ้า ๓๐ เมตร เปน็แบบจานเหลก็อยา่งด ี เพือ่ใช้ในภารกจิงานของ 
สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคา 
ทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์
ปฏิบัตตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน 
๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



- ๑๘ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารงานทัว่โป 

.งานบริหารท่ัวไป 
คา่ครภุณัฑ์

๓๔) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๗.๔๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๗ เคร่ือง  ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท 
เปน็เงิน ๑๗,๔๐๐ บาท ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่ 
เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี ๒๔๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ย 
จากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดฯ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารทัว่ไป 

คา่ครภณัฑ์
๓๖) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๔๔.๔๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ ขนิด Network แบบท่ี ๑ (๒๘ หนา้/ 
นาท)ี จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท เปน็เงิน ๔๔,๔๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน 
ภารกจิของสำนกัปลดัฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณ 
ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบ 
คอมพวิเตอร ์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี ๒๔๖๓ 
ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดฯ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงาน1บริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 
คา่ครภณัฑ์

๓๗) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๗๕.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร ์หริอ LED สี ฃนืด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ 
จำนวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน ๗๕,๐0๐ บาท เพือ่ใข้ในภารกจิของสำนกัปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
เนือ่งจาก คณุสมนตัและราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ ์ปฏบิตตาม 
หนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวับท่ี ๒๒ มลินุายน ๒๕๕๒ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สำนักปลัดฯ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้

งานบรหิารทัว่ไป 
คา่ครภุณัฑ์

๓๘) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน (ร)๕.๐0๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพ ์M ultifunction เลเซอร ์หรือ LED สี จำนวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท เพือ่ใซในภารกิจของสำนักปลัด องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
สุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการ 
จัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
สังคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(สำนักปลัดๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้



- ๒๐ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ค่า■ อรภัฌฑ์
๓๙) ครภุณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๑,๑๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไรัสาย จำนวน ๑ เคร่ือง เปน็เงิน ๑,๑๐๐ บาทเพือ่ใชใ้นภารกจิ 
ของสำนักปลัดๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตาม 
ราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบตและราคาบอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์
ปฏบัิติตามหนงัสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถุินายน 
๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดฯ)

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม1ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

งานบรหิารทัว่ไป

เคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับงานสำนกังาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า ๑๙ 
น้ิว) จำนวน ๖ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
เพือ่ใช้โนภารกิจงานของสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ 
ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจ่ิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี
๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สำนักปลัดฯ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานนรหิารงานหว!!!

คา่ครภณัฑ์
๔®) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๒๗.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพเิลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด N etwork แบบท่ี ๒ จำนวน ๑ เคร่ือง 
เปน็เงิน ๒๗,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกิจของสำนกัปลัดฯ องค์การบริหารสว่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
การจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม ประจำป ี ๒๔๖๓ ณ วับท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิ 
รายได ้ (สำนักปลัดๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงาบทัว่ไป 
งาบบรหิารทัว่ไป 

คา่ครภุณัฑ์
๔๒) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๓๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ตเ้หลก็ 
บานเล่ือนกระจกสงู ขนาดไม่นอัยกว่า ๙๑๔x๔๔๗x๑๘๓๐ มล่ลเมตร จำนวน 
๖ ด ้ๆ  ละ ๔,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกจิของสำนกัปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
เนือ่งจาก คณุสมบตและราคานอกเหนอืนญัขมีาตรฐานครภุณัฑ ์ ปฎบิตติาม 
หนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ย 
จากเงนิรายได ้(สำนักปลัดๆ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งาบวางแผนสถติแิละวชิาการ 
รา1ชส.อุย

๘) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จำนวน ๓ 0 0 .0 0 0  บาท

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

.ค่าครุภณัฑ์
๔๓) ครภณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑๘.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้โตะ๊ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ มี 
งบประมาณเพยีงพอท่ีสามารถโอนได้ คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 

(ขอโอนลดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท)

ทำงานเหลก็ ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔ ฟุต มลีิน้ชกัเกบ็เอกสารดา้นขวา ๓ ล้ินชัก 
ตรงกลาง๑ ลิน้ชกัจำนวน๔ ต วั ๆ ล ะ ๔,๕ ๐ ๐ บ าท เป น็ เงนิ ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ บาท 
เพือ่ใชใ้บภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
สุพรรณ,บุรื โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบติัและ 
ราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ ์ปฏบัิติตามหนงัสือส่ังการ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินายน ๒๔๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

แผนงานบริหารทัว่ไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิากา,ร

๙) โครงการจดัท ำป ระชาคม แผน พ ฒั น าท อ้งถ ิน่  จำน วน

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

คา่ครภณัฑ์
๔๔) ครภุณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เกา้อี้ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

๒ .๕ 00.๐๐๐ บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัทำ 
ประขาคมแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(ขอโอนลดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

สำนักงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า กว้าง ๔๔ ซม. ลึก ๔๔ ซม. สูง ๘๔ ซม. พนักพิงและ 
ทีน่ ัง่บฟุองบํา้หุม้หนงัเทยีมจำนวน๔ ต วั ๆ ล ะ ๒,๔๐๐บ าท เป น็ เงนิ ๑๐,๐๐๐ 
บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมบัติและ 
ราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ ์ปฏบัิตติามหนงัสอืสัง่การ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มลินุายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
คา่ใชส้อย

๑๐) โครงการเพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการจดัทำแผนพฒันา 
ท้องถ่ิน จำนวน ๕๐๐.๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตาม 
โครงการเพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(ขอโอนลดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

คา่ครภุณัฑ์
๔๕) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๘.๘๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัชือ้โตะ๊วาง 
เคร่ืองพมิพ ์(Printer) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๖๐ ซม. สูง ๘๕ ซม. 
พ้ีบหน้าโต๊ะทำด้วยไม้ Particle board จำนวน๔ ต วั ๆ ล ะ ๒,๒๐๐บาท 
เปน็เงิน ๘,๘๐๐ บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก 
คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏบัิติตามหนงัสือส่ังการ ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การตงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารทัว่ไป 
งาบวางแผนสถติแิละวชิาการ 

คา่ครภณัฑ์
๑๑) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๕๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าจัดช้ืออุปกรณจั์ดเก็บ Log File ระบบเครือขา่ย 

(ขอโอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท)

แผนฺงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

คา่ครภณัฑ์
๔๖) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัชือ้ดเ้หลก็บาน 
เลือ่นกระจก ขนาดไม่นอ้ยกว่า กว้าง ๑๑๘ ซม. ยาว ๔๐ ซม. สูง ๘๗ ซม.
จำนวน ๒ ด ้ๆ  ละ ๓ ,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกจิของ 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้ัง 
งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมนตัและราคานอกเหนอืบญัช ี
มาตรฐานครุภณัฑ ์ ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี 
๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนง:ญบริหารท่ัว.ไป 

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
คู:่ทสด

«๒) ว้สดงาบบา้นงานครวั จำนวน ๓ 0.๐0๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

(ขอโอนลดจำนวน ๓ ๐,๐๐0 บาท)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
ฟ็านวางแผนฝ็ถิดิและวิชากุ■ ว.ร 

คา่ครภณัฑ์
๔๗) ครภณัฑส์ำนกังาน จำนวน ๔.๕00 บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ตเ้หลก็ 
เกบ็แฟม้เอกสาร ๔๐ ซ่อง จำนวน ๑ ตู ้ เปน็เงิน ๔,๕๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกจิ 
ของกองกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ โดยต้ัง 
งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัช ี
มาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี 
๒๒ มิชุนายน ๒๔๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้

แผนงาบอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานบรหิารทัว่ไป๓ยวภบัอตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งาบวางแผนสถติแิละวชิาการ

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดง้กลา่วไว้

คู่-ๆ -ปีสด
«๓) วสัดสำนกังาบ จำนวน ๕ 0 0 .0 0 0  บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่ 
จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน

(ขอโอนลดจำนวน ๑๔๒,๓๑๐ บาท)

คา่ครภุณัฑ์
๔๘) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ิจำนวน ๓๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
อปุกรณก์ระจายสญัญาณ (นอ Switch) ขนาด ๒๔ ซ่อง แบบท่ี ๑ จำนวน ๔ 
เคร่ือง  ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในภารกจิของ 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณ 
ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ตามท่ี 
กระทรวงตจิท่ลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี๒๔๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองแผนและงบประมาณ)



- ๒ ๕ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ

งานวางแผนลถดิแิละวชิาการ 
คา่ครภุณัฑ์

๔๙) ครภุณัฑล์ำนกังาน จำนวน ๙๙.๕๑๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองโทรศัพท์แบบ IP Video Phone จำนวน ๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๙,๙๕๑ บาท 
เปน็เงิน ๙๙,๕๑๐ บาท เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก 
คณุสมบตัแิละราคานอกเหนอืบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์ปฏบิตัติามหนงัสือส่ังการ 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถ'นายน ๒๕๕๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งฺา,ใm j m น.สถิติแล.ะ.วิขาการ 

คา่ครภณัฑ์
๕๐) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๑๓๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย แบบท่ี ๑ จำนวน ๑ เคร่ือง เปน็เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
สุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการ 
จัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
ลังคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผฺนงm บรหิารงานตัา้ไ!เ 

งานวางแผนฝถ็ดิแิละวชิาการ 
คา่ครภุณัฑ์

๕๑) ครภณัฑค์อมทวิเตอร ิจำนวน ๕๗๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
อปุกรณส์ำหรับจัดเกบ็ขอ้มลูแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๑ 
เคร่ือง เปน็เงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใขใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและ 
คณุลกัษณะพีน้ฐานการจัดหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์ ตามท่ีกระทรวง 
ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานวางแผนลถติแิละวชั:m iร 

คา่ครภุณัฑ์
๕๒) ครภณัฑค์อมทวิเตอร ิจำนวน ๑๕ .00๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จตัซืล้ 
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรีอ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี ๒ (๓๘ หนา้/นาท)ี 
จำนวน ๑ เคร่ือง เปน็เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพือ่ไข้ในภารกจิของกองแผนและ 
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณตามเกณฑ ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
ตามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ

งานวางแผนสถติแิละวขิาการ 
■ ค่า.ค̂ ภัณฑ์

<๕๓) ครภณั ฑ ค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๕ ๔ ,000 บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่จดัช ือ้ 
เครือ่งพมิพ เ์ลเ‘ซอร์ หรอื LED สี ชนดิ Network แบบท ี ๒ (๒๗ หนา้/นาท)ี 
จำนวน ๒ เคร่ือง ราคาเครือ่งละ ๒๗,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๕๔,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ 
ในภารกจิงานของกองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
สพุรรณบรุ ื ตัง้งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการ 
จดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ 
ลงัคม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป,
งานวางแผนสถติแิละวขิาการ 

คา่ครภณัฑ์
๕๔) คไjภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๒๙.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัชือ้เครือ่ง 
เคร่ืองสแกนเนอร์ สำหรบังาบเกบ็เอกสารระดบัศนูยบ์ริการ แบบท่ี ๒ จำนวน 
๑ เคร่ือง เปน็เงิน ๒๙,๐๐๐ บาท เพือ่ใชใ้บภารกจิงานของกองแผนและ 
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ตัง้งบประมาณตามเกณฑ ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
ตามทีก่ระทรวงดจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัดม ประจำป ี ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



๒๘ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานบรหิารงาบทัว่ไป 

งานวางแผนสถติแิละวขิไการ 
คา่ครภณัฑ์

๕๕) ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๒ ๖๐.0๐0 บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
ตูส้ำหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์แบบท่ี ๓ (ขนาด ๔๒บ)
จำนวน ๒ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใบ 
ภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ต้ัง 
งบประมาณตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละ 
ระบบคอมพวิเตอร์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี
๒๔๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองแผนแลร- 
งบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งาบวางแผนสถติแิละวฃิาการ 

คา่ครภณัฑ์
๔๖) ครภุณัฑส์ำนกังาบ จำนวน ๑๖.๔๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ดเ้หลก็ 
บานพบั ๒ ประต จำนวน ๓ ต ู้ๆ  ละ ๔,๔๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๖,๔๐๐ บาท 
เพือ่ใชใ้นภารกจิของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยตัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมปีติและ 
ราคานอกเหนอืนญัขมีาตรฐานครภุณัฑ ์ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองแผนและงบประมาณ)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอตสาหกรรมและการโยรา

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไวั

งาบบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทัว่ไปเกยวกบัอตสาหกรรมและการโยธา
ค์าว้ล-ดุ.

๑๔) วสัดสำนกังาน จำนวน ๕ 00.๐ ๐ ๐  บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่ 
จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน

(ขอโอนลดจำนวน ๓ ๐,00๐ บาท)

คา่ครภณัฑ์
๕๗) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำบวบ ๓๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สี ขนด Network แบบท่ี ๑ (๑๘ หนา้/นาท)ี 
จำนวน ๓ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน 
ภารกจิของกองขา่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ตัง้งบประมาณตาม 
เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบ 
คอมพวิเตอร ์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ประจำป ี ๒๔๖๓ 
ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองชา่ง)

แผนงาบอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานบรหิารทัว่ไปเกยวกนัอตุสาหกรรมและการโยธา 

ค า่ :ด ุ
๑๔) วัสดยานพาหนะและขบสง่ จำนวน ๒ .๕๐๐.00๐ บาท เพือ่

แผนงาบอตุสาหกรรมและก.!รโยธา 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 

คา่ครภณัฑ์
๔๘) ครภณัฑอ์ืน่ จำบวบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ลฟิทกํระเชา้ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง
(ขอโอนลดจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

บุคคล ขนาดระดบัความสงูทีท่ำได ้๑๔.๒๙ เมตร กระเชา้รับนํา้หนกัได ้๑๓๖ 
กิโลกรัม สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารสำนกังานองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอยดตามทีก่ำหนด โดยตัง้งบประมาณตามราคา 
ทอ้งตลาด เนือ่งจาก คุณสมนัดิและราคานอกเหนอืบญัขมีาตรฐานครภุณัฑ ์
ปฎิบ้ตตามหนังสิอสงการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน 
๒๔๔๒ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองชา่ง)



- ๓ 0  -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตุฝุาีหกรรมและการโยรา 

งาบบรหิารทัว่ไปเกยวก'บอดสาหกรรมและการโยธา 
ค่าใช้ส-อ-ยุ

๑๖) รายจา่ยเพีอ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จำนวน 0 .0 0 0 .0 0 0  บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและ!ท.รโยธา 
งานบรหิารทัว่ไปเกยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 

คา่ครภณัฑ์
๔๙) ครภณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๖๘.๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่จดัชีอ้เครือ่ง ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพีอ่การดงักลา่วไว้

เพีอ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพีอ่ใหไ้ด้มาซึง่บริการ
(ขอโอนลดจำนวน ๖๘,0๐๐ บาท)

คอมพวิเตอร ์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม1นอ้ยกวา่ ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๔ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงิน ๖๘,๐๐๐ บาท เพ่ีอใช้ใน 
ภารกจิงานของกองชา่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้งบประมาณ 
ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพีน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบ 
คอมพวิเตอร ์ ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพีอ่เศรษฐกจิและลงัคม ประจำป ี๒๔๖๓ 
ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (กองชา่ง)

แผนงานสรางความเชม้แขง็ของขมุขม 
งานสง่เสรมิและสนบัสนนความเชม้แขง็ขมขน 

คา่ใชส้อย
๑๗) คา่ใชจ้า่ยตามโครงการเสรสิรา้งพฒันาทอ้งถิน่ตามแนว

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งาบกอ่สรา้งโครงสรา้งพีบ้?ทน 

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๖๐) ก อ่ ส ร า้งป ระ ต ท างเช า้-อ อ ก  ส ำน กังาน ส น าม กอ งพ ฒั น าขน บ ท ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่

เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพีอ่การดงักลา่วไว้

พระราขดำรแิละความยัง่ยนืของสงคมไทย จำนวน (ทา่ควายรา้ง) จำนวน ๒๐๐.๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่กอ่สรา้งประตทางเชา้-
๔.๙๐๐.๐๐๐ บาท มืงบประมาณเพยีงพอท่ีสามารถโอนได้ 

(ขอโอนลดจำนวน ๔๔๒,๐๐๐ บาท)
ออก สำนกังานสนามกองพฒันาชนบท (ทา่ควายรา้ง) ถนนเลีย่งเมอืง ตำบล
ร้ัวใหญ่ อำเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ จดุ ดังน้ี
๑. จุดที ่ ๑ ยาว ๓ .๗๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ขุด (แบบบานเลือ่นคู)่
๒. จุดที ่ ๒ ยาว ๔.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ขุด (แบบบานเลือ่น 
เดีย่ว)
รายละเอยีดตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสพุรรณบรุกีำหนด งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองพัฒนาซนบท)



๓๑ -

โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใบ 

งานปอ้งกบัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบอคัคภียั 
คา่ครภณัฑ์

๖®) ครภณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ จำนวน ๑๗๖.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
เครือ่งรบั- สง่วทิย ุ ระบบ VHF-FM ซนดิมอืถอื กำลงัสง่ ๕ วตัต ์ พรอ้มอปุกรณ ์
ประกอบต่อเคร่ือง จำนวน ๑๖ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๗๖,๐๐๐ 
บาท โดยมืคณุลกัษณะแตล่ะซด ประกอบดว้ย ดงันี ้
๑. แบตเตอรี ่ BP -  ๒๙๘ Li-ion ๒๒๕๐ มลิลแอมป ้ จำนวน ๑ ก้อน 
๒. แทน่ชาร์จแบตเตอร่ี แบบต้ังโต๊ะ BC-fe๔๐ จำนวน ๑ ตัว 
๓. เสาอากาศชนดิยาง จำนวน ด้น 
๔. คลิปหลัง จำนวน ๑ อัน
ดามรายละเอยดและขอ้กำหนดชององตก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสพุรรณบรุ ี
กำหนด ตัง้งบประมาณจดัซือ้ตามราคามาตรฐานทีส่ำนกังานงบประมาณ เดอืน 
ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือหนว่ยงานกลางอืน่กำหนด ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
(กองพฒันาชนบท)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักล่าวไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงาบการรกัใ!ทความสงบภายใน 

ค่วครภัณ*ต์
๖๒) ครภณัฑก์อ่สรา้ง จำนวน ๖ ๖ .๐๐๐ บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่จดัซ ือ้เครือ่ง 
อดัอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลติรตอ่นาท ี จำนวน ๑ เครือ่ง เปน็เงนิ ๖๖,๐๐๐ บาท 
โดยมคีณุลกัษณะ ดังนี้
- เปน็เครือ่งอดัอากาศขนดิลกูสบูอดั ๒ ครัง้/ขัน้ (Two-Stage (Com pressor) /  
(D ouble stage)
- มอเตอร1มน่อ้ยกว่า ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส
- มี M agnetic C ontactor with O verload พร้อม under V oltage Protection
- สามารถอดัอากาศใหม้คีวามดนัสงูสดุ ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ บาร ์ (๑๕๐ ปอนตต์อ่ 
ตารางนิว้) และอตัราการจา่ยอากาศ (Air Delivery) ๓๐๐ ลติรตอ่นาที
(๑๐ ลกูบาศกฟ์ตุตอ่บาท/ีซเีอฟเอม็)
- มเีกจวัํดความดนัลมภายในลงัขนาด ๐-๓๐๐ ปอนตต์อ่ตารางนิว้ (๐-๒๐ บาร์)
- ลงับรรจอุากาศทำดว้ยเหลก็เหนยีว มคีวามจไุมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ ลติร (๑๐ 
ลกูบาศกฟ์ตุ)
- มลีิน้นริภัย (Safety Valve) เปด็ปดีลมอดัจากลงั และวาลว์ถา่ยนํา้ออกจากลงั
- เคร่ืองอดัอากาศจะตอ้งมหีมอ้กรองแบบแหง้หรอืเปยีก
- ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอ่ืนทีเ่ทยีบได้
เปน็เงนิ ๖๖,๐๐๐ บาท ตัง้งบประมาณจดัซือ้ตามราคามาตรฐานทีส่ำนกังาน 
งบประมาณ เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๒ หรอืหนว่ยงานกลางอืน่กำหนด ตัง้จา่ยจาก 
เงินรายได ้ (กองพัฒนาซบบท)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานสดุสาหกรรมและการโยธา 

งาบกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้ฮาน
แผนงานการรกัษาควทมสงบภายใน 

งาบบอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

ตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ไดัต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๑๘) กอ่สรา้งขยายถนนดบิสกรงัพร้อมลงหนิคลก จำนวน 
๓ .๐๐๐.00๐ บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สรา้งขยายถนนดนิลกรงั 
พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบเขาใหญ่หมู่ท่ี ๗ บานทา่มว่ง ตำบลเขา 
พระและหมู่ท่ี ๕ ตำบลเดิมบางนางบวช อำ๓ อเดมิบางบางบวช 

(ขอโอบลดจำนวน ๑,๗๑๓,๓๒๒ บาท)

คา่ครกูณัฑ์
๖๓) โครงการเพิม่ศกัยภาพในกา.รบ.้อ,งกนัชวีติและ.ทรัพย์สนิ จำนวน 
๙.๓๓๑.๒๑๒ บาท โดยการจัดซือ้กล้องโทรทศันว์งจรอดและอปกรณ ์พร้อม 
ตดต้ัง ตามท่ีองตํการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด ดงันี ้
พ้ืนท่ี อ.เมอืง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งอดในพืน้ทีอ่ำเภอเมือง จำนวน ๖ จุด 
กล้องโทรทัศน์วงจรป็ดจำนวน ๑๒ ตัว 
อ•หนอ-งทญ้าไซ

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงอด ในพ้ืนท่ีอำ๓ อหนองหญ้าไซตามถนนทาง 
หลวงชนบทหมายเลข สพ. ๔๐๒๒ จำนวน ๔ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปีด 
จำนวน ๙ ตัว

แผนงานสดุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน 

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๑๙) กอ่สรา้งจอ่มแซมผวิจราจรถนนโดยตำเนนิการลาดยาง 
จำบวบ ๒.๐๓๙.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่กอ่สรา้งจอ่มแซม
ผิวจราจรถนนโดยตำเนนิการลาดยาง A sphaltic C oncrete 
สายบ้านโพซนฤมิตร-บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี ๔ ตำบลดอนปรู อำเภอ 
ศรีประจันตํ-ตำบลวังลึก

(ขอโอบลดจำนวน ๓๑๑,๑๐๐ บาท)

ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรอดในพืน้ท่ีตำบลปาสะแก ตำบลวังศรีราฃ 
โดยตดิต้ังกล้องโทรทศันว์งจรอดจำนวน ๑๔ จดุ กล้องโทรทัศน์วงจรอดจำนวน 
๔๐ ตัว 
อ.ลู่ทอง

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรอดในพ้ืนท่ีอำ๓ออูท่องจำนวน ๖ จุด 
กล้องโทรทัศน์วงจรอดจำนวน ๑๓ ตัว

แผนงาบอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฮาบ 

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๒๐) กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหเก จำนวน ๑.๙๓๐.๐๐๐ 
บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลย่านยาว อำเภอสามชกุ -  หมู่ท่ี ๗ ตำบลวังนํา้ซับ อำเภอ 
ศรีประจันต์

(ขอโอนลดจำนวน ๑๓๐,๒๐๐ บาท)



_________โครงการเดมิ_________
แผนงานสดุสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน

_______________________ดัง้จา่ยเปน็รายการใหม_่____________________
โดยการตดิด้ังกล้องโทรทศันว์งจรปด็จะต้องเชือ่มโยงกบัแนวสายชอง 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพเครือขา่ยพืน้ฐานสำหรับระบบสารสนเทศและระบบ

หมายเหตุ

กล้องโทรทัศน์วงป็ด (CCTV) •ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีไต้
๒๑) กอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน ๓.๔๐๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ย 
เป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง A sphaltic C oncrete หม่ท่ี ๔ ตำบล 
หนองกระทุ่ม อำเภอเดมิบางนางบวช

(ขอโอนลดจำนวน ๑,๔ ๒ 0,000 บาท)

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง

๒๒) กอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน ๒ .0 0 0 .0 0 0  บาท เพีอ่จา่ย 
เปน็ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง A sphaltic C oncrete ตอ่จาก 
ถนนลาดยางเดิม หม่ท่ี ๗ บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม 
อำเภอเดิมบางนางบวช

___________ (ขอโอนลดจำนวน ๒๔๔,000 บาท)___________
แผนงานอตุสุาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง

๒๓) กอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน ๒ .0 0 0 .0 0 0  บาท เพือ่จา่ย 
เปน็ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง A sphaltic C oncrete สายบ้านหนอง 
มะค่าโมง-บ้านบุ่งยาง ตอ่จากถนนลาดยางเดมิหมท่ี ่ ๓ บ้านหนอง 
อุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอดา่นชา้ง

(ขอโอนลดจำนวน ๑ ๑ ๔ ,000 บาท)

ตดิดัง้ไวัเปน็แนวสายเดมิอยู่แลว้ และตอ้งบรหิารจดักา รการบนัทกึภาพตาม 
ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปด็เดิมชององค์การบริหารทีก่ำหนดไว้ สำหรับจุดติดด้ัง 
ใหเ้ปน็ไปตามทีอ่งค์การบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบรีุกำหนดและอาจ 
เปลีย่นแปลงจุดตดิดัง้ไตต้ามความเหมาะสม หากสภาพหนางานมสืภาพ 
เปลีย่นไปจนไมส่ามารถตดิดัง้ไตโ้ดยมอุีปกรณส์ำคัญ  ๆ ดังต่อไปน้ี

๑. กล้องโทรทศันว์งจรปดีซนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดด้ัง 
ภายนอกอาคาร แบบท่ี ๑ สำหรับใชใ้นงาบรักษาความปลอดภยั 
และวเคราะหภ์าพ จำนวน ๗๔ คัว 

๒. เคร่ืองบนัทกึภาพ Network Video R ecorder (NVR) จำนวน ๓ 
ชุด

๓. เคร่ืองสำรองไฟ (UPS) ขนาด ๒ KVA จำนวน ๑ เคร่ือง 
๔. อปุกรณค์นัหาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) จำนวน ๑ ชุด 
๔. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ไมบ่อ้ยกวา่ ๔๐ น้ิว จำนวน ๑ เคร่ือง 
๖. เคร่ืองคอมพวิเตอร ์W orkstation จำนวน ๑ ชุด 
๗. โปรแกรมแสดงภาพและคนัหาภาพสำหรับเคร่ือง W orkstation 

(Surveillance Client) จำนวน ๑ ชุด 
๘. ตเ้ก็บอปุกรณข์นาด ๑๙ น้ิว ๑๔ บ พรอ้มอปุกรณ ์จำนวน ๑ ชุด 
๙. อปุกรณเ์ชือ่มโยงเครือขา่ยชนดิ M odular Switch จำนวน ๑ ชุด 
๑ ๐ .CCTV C abinet Box กนันีา้พร้อมอุปกรณ ์(พัดลม + ชดุจา่ยไฟ AC 

พรอ้มเบรกเกอร ์ชดุกราวด)์ จำนวน ๓๐ ชุด



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
คา่ทีด่นิแสะสงิกอ่สร้าง

๒๔) กอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน ๒ ,0 0 0 ,0 0 0  บา-ห เพือ่จา่ย 
เปน็ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง A sphaltic C oncrete หมู่ท่ี ๒ 
บ้านขัฎหนองยาว ตำบลห้วยขม้ิน เช่ือมต่อหมู่ท่ี ๓ ตำบล- 
นคมกระเสียว อำเภอดา่นขา้ง

(ขอโอนลดจำนวน ๗ 010,000 บาท)

๑๑.อปุกรณกระจายสญัญาณแบบ PoE Switch ๔ ports Industrial 
Grade (สำหรับตดิตัง้ภายนอก) จำนวน ๓๑ ขุด

๑๒.อุปกรณแ์ปลงสญัญาณ Fiber o p tic  (SFP) Mini Gigabit 
(๒๐Km.) จำนวน ๖๒ ตัว

๑๓. สายสญัญาณ UTP CAT-to O utdoor With Drop Wire จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ เมตร

๑๔.สายสญัญาณใยแกว้นำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๖ Core 
OUTDOOR, ARMORED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๗๒ เมตร

๑๔.สายไฟ THW A ขนาด ๑ X  ๑๐ SQ.mm จำนวนไมน่อ้ยกว่า 
๓,๐๐๐ เมตร

๑๖.ทอ่ร้อยสาย HDPE ขนาด ๑/๒" จำนวนไม่นอ้ยกว่า ๑,๑๓๐ เมตร
๑๗.เสาสำหรับติดต้ัง CCTV ขนาดความสูงไม่นอ้ยกว่า ๖ เมตร จำนวน 

๓ ต้น
๑๘.อุปกรณติ์ดต้ัง นอ๊ตยึดสายไฟ,ขดุเชือ่มตอ่ Fiber o p tic  และ 

อุปกรณ์อ่ืน  ๆ จำนวน ๑ งาน
๑๙. คา่ความเชีย่วชาญการเซท็อพัระบบทัง้หมด จำนวน ๑ งาน
๒๐. และอุปกรณอ่ื์น  ๆ ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบุรี 

กำหนด
รวมเป็นเงินท้ังสิน ๙,๓๓๑,๒๑๒ บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายไต ้(กองพฒันาซนบท)

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐ:ณ 

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๒๔) กอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน ๑.๒ 0๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ย 
เปน็ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟล้ทติ่กคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) หมู่ท่ี ๖ ตำบลบ้านโพธ เร่ิมจากถนนลาดโตนด-เตาอฐ 
เช่ือมเขตหมู่ท่ี ๔ ตำบลโพธพระยา อำเภอเมอืง

(ขอโอนลดจำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้ธาบ 
ค่วทีดิ่นแ9■ ะ.สิ-งภู่9สร้าง

๒๖) กอ่สรา้งถนนลาตยาง จ0านวน ๓ ,๐๐๐,0๐๐ นาท เพีอ่จา่ย 
เป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟล้ทัดิกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยปร้บปรุงพ้ืนทางหนิคลุกผสมซีเมนต์และน้ํายา 
โพลีเมอร์ หมู่ท่ี ๕ บานบงึคา ตำบลสาลี อำเภอบางปลามา้ 

(ขอโอนลดจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธ:!

งุ:ไนกอ่สทง้โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ค่าท่ีดินและสิงก่อส.ร้าi

๒๗) กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟล้ทดักิคอนกรตี จำนวน 
๑.๐๐๐■ ๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท ั
ติกคอนกรีต (Asphaltic C oncrete หมู่ท่ี ๒ บ้านคลองโมง ตำบล 
องครักษ์-ตำบลจรเข้ใหญ ่ อำเภอบางปลามา้

(ขอโอนลดจำนวน ๒1๐๐๐ บาท)
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรู้:!งพืน้ฐาน 
คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง

๒๘) กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทดักิคอนกรตี จำนวน 
๑.๔๓๐■ ๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟล้ท ์
ดิกคอนกรีต หมู่ท่ี ๔, ๑๒ ตำบลหนองหญ้าไซ ถงึบา้นตลุกพฒันา 
หมู่ท่ี ๘, ๙ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญา้ไซ

(ขอโอนลดจำนวน ๔๔๗,๐๐๐ บาท)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงาบอดสาหกรรมและการโยธา 

งานทอ่^างโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ค่าท่ีดินแล,ะสิงก่อสร้าง

๒๙) กอ่สรา้งดาดคอนกรตี จำนวน 0 .๕ 0 0 .0 0 0  บาท เพือ่จา่ย 
เปน็ค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูส่งนํา้ หมู่ท่ี ๓ ถึงเขต 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลบ้านโพธ อำเภอเมอืง เขือ่มเขต หมู่ท่ี ๖ ตำบล 
พหารแดง อำ๓ อเมือง

(ขอโอนลดจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท)
แผนงานการเกษตร 

งานอบรกัษแ์หลง่นํา้และงาไม ้
คา่ทดนิและสงิกอ่สร้าง

๓๐) ปรับปรุงคันก้ันบํา้ จำนวน ๑.๖๐๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าปรับปรุงคันก้ันน้ําโดยเทคอนกรีตเสรีมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
บางใหญ่ เขือ่มต่อตำบลวัดดาว อำเภอบางปลามา้ จังหวัด 
สุพรรณบุรี

(ขอโอนลดจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
แผนงาบการเกษตร 

งานอนรุกัษแ์หลง่นํา้และงาไม้

๓๑) ปรับปรงคันก้ันนํา้ จำนวน ๑.๕๐๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าปรับปรุงคันก้ันน้ําโดยถมดินเสรีมคันบดอัดแน่นเพ่ืององกัน'น้ํา 
ท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี ๖ ตำบลวงันํา้เยน็ อำเภอบางปลามา้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

(ขอโอนลดจำนวน ๕๒๕,๕๐๐ บาท)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้สาน 
ค่า,ท่ีดินและสิ,ง,ก่อa .ร้าง

๓๒) ปรบัปรงผวิจราจรลาดยางแอสฟล้ทีด่กิคอนกรตี จำนวน 
๑ .๕๓๙.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ปรบัปรงผวิจราจรลาดยาง 
แอสฟ้ลท่ีดิกคอนกรีตสายบ้านหนองตาสาม-บ้านโป่งขาม อำ๓ อ 
อู่ทอง

(ขอโอนลดจำนวน ๕๗๙,๑๐๐ บาท)

แผนงานอตสาหa รรมและการ!ยรา 
งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้สาน 

คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง
๓๓) ปรบัปรงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทีด่กิคอนกรตี จำนวน 
๒.๔๖๑.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ปรนัปรงผวิจราจรลาดยาง 
แอสฟ้ลท่ีติกคอนกรีตสายบ้านไผ่เกาะ'โพร้ิงาม-บ้านคันลำ อำเภอ 
เมือง

(ขอโอนลดจำนวน ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท)

แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
งานบรหีารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 

คา่ใชส้อย
๓๔)โครงการปรบัปรงถนนปลอดภยับรเีวผหบา้โรงเรยีน 
จำนวน ๓๔๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยโครงการปรบัปรง 
ถนนปลอดภัยบริเวณหบ้าโรงเรียนวัดวังทุ่ม

(ขอโอนลดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ราน 
คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง

๓๕) ปรบัปรงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทด์กิคอนกรตี จำนวน 
๑.๙๙๙.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ปรบัปรงุผวิจราจรลาดยาง 
แอสฟล้ท่ดิกคอนกรีตสายบ้านบางหมัน-บ้านท่าเสด็จ อำแภอ 
เมือง

(ขอโอนลดจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท)
แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนา วฒันธรรมบอ้งถิน่ 
คา่ใชส้อย

๓๖) โครงการสิบสานสิลปะ วฒันธรรมและภมูปิญัญา จำนวน

ศลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(ขอโอนลดจำนวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท)

งานศกึษาไมอ่ำหนดระดบั 
ค่าใช้ส-อ■ ย

๓๗) โครงการสง่เสรมิการศกึษาเพีอ่พฒันาศกัยภาพเดก็และ 
เยาวชนจงัหวดัสพุรรณบรุ ีจำนวน ๑๕.๓๐๐.๐๐๐ บาท 
เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสริมการศกึษาเพือ่พฒันา 
ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสพุรรณบรีุ

(ขอโอนลดจำนวน ๗๒,๕๐๐ บาท)



โครงการเดมิ ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ หมายเหตุ
แผนงาบการศาสนา วฒันธรรมและนบัทนาการ 

งานกฬีาและนบัหนาการ 
ค่าใช้สอย

๓๘) คาใชจ้า่ยตามโครงการกฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธแ์ละกฬีาอืน่  ๆ
จำนวน ๒๖.๙๘๐.๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 
กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์และกีฬาอ่ืน ๆ

(ขอโอนลดจำนวน ๒๒๑,๔๙๐ บาท)

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมขน 
งานสง่เสริมและสนบัส-นนความเขม้แขง็ชมุขน 

คา่ใชส้อย
๓๙) โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรสเ่กษดรก!รมทีย่ัง่ยนื 
จำบวบ ๔๐๔.๐๐๐ บาท เพีอ่จา่ยเปน็ค'่นชัจ้า่ยตามโครงการ 

พฒันาศกัยภาพเกษตรกรสูเ่กษตรกรรมพืย่ัง่ยน 
(ขอโอบลดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารงาบคลง

๖๔) คา่จา่ยคนืเงนิขดเขยคา่ก,อสรุา้งดามสญัญาแบบปรบัราคาได ้ (คา่K) 
จำนวน ๓๐๐.๐๐๐ บาท เพือ่เปน็คา่จา่ยคนืเงนิขดเขยคา่กอ่สรา้งตามสณัญา 
แบบปรับราคาได้ (คา่K) ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองพสัดุและทรัพยสิน)

ตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
เนือ่งจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพือ่การดงักลา่วไว้

รวมโอนลด จำนวน ๓๙ รายการ 
เปน็เงิน ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท

รวมตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ ๖๔ รายการ 
เปน็เงนิ ๑๔,๓๘๗,๖๒๒ บาท
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๒๕๖๓

เร่ือง การโอนอาคารร้านค้าซมฃน หมู่ท่ี ๓ ตาบลบางใหญ่ อำ๓อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุริ 
เริยน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุริ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ท่ี สพ ๗๔๒๐๓/๑๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน 

๒๕๖๓ จำนวน ๖๕ ฉบับ
๒. ญัตติเร่ืองการโยนอาคารร้านค้าชุมขน หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ จำนวน ๖๕ ฉบับ
องค์ทารบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุริ มีทรัพย์สินส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารร้านค้าชุมขน 

พร้อมปรับปรุงภูมีทัคนภายใน บริเวณหมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำ๓อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกร้าง 
๖ เมดร ยาว ๓๐ เมตร รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๙-๐๐๑๑ ได้มาเม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ราคา ๒,๙๘๘,๐๐๐.- 
บาท (สองล้านเค้าแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจังความประสงค์ 
ฃอรับโอนอาคารร้านค้าชุมขน บริเวณส่ิแยกบางแม่หม้าย หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลามา้ จังหร้ต 
สุพรรณบุรี เพือ่ความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมถ้งการบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนท่ีขำรุดเสียหายได้ 
ทันห่วงที บ้ัน

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจัางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด 
หมดความจำเป็นหรือหากใข้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะส้ินเปลึองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าง?ม้าท่ีเสนอรายงานต่อ 
หัวหม้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพจารณาส่ังให้ตำเนินการตามวิธีการอย่างหน้ีงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๓) โอบ ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตร ๔๗ (๗) แห่ง 
ประมวลรัษฎากร ท้ังน้ีให้มีหลักฐานการส่งมอบไร้ต่อกันด้วย

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงร้นท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตอบกรณีข้อหารือ ๑ ตามพระราขบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ส. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ‘‘ให้ยกเลกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด  ๆ
ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี” ซ้ืงตามพระราชบัญญัติ  ๆ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ 
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมีได้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง 
ดำเนนิการตามระเบยีบทีเ่กีย่วข้องต่อไป เมือ่ขอ้เทจ็จริงปรากฎวา่ กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ้ิแก่ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน (อปท) หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัส่คุน้ีน ถ้าการกระทำ 
ดังกล่าวมีเงอนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนทัองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิบ้ัน  ๆได้ 
ตอ่เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน่ และเปน็ไปตามระเบยีบอืน่ที ่
เก่ียวช้อง แ ต ่อย่าง'ใ,รก็ตี หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙“การบริหารพัสดุ" ต่อไป

/องค์การ.
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องฅการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การปฎบีตเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกตอง ตามพระราซบัญญัติและระเบียบชองทางราซการ และความสะดวกในการบรีหารจัตการ 
รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนท่ีชำรุตเสิยหายได้ทันห่วงที เห็บควรเสนอญัตติการโอนอาคารร้านด้ๆ 
ชุมซน บริเวณส่ีแยกบางแม่หม้าย หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบางใหญ่บริหารจัดการ ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือโปรด 
พิจารณาให้ความเห็นซอบต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
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ณดติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เร่ือง การโอนอาคารร้านค้าขุมซน หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำ๓อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรียน ประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลุพรรณบุรี

องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีทรัพย์สิบสิงก่อสร้าง ประเภทอาคารร้านค้าขุมขบ 
พร้อมปรับปรุงภูมีทัศน์ภายใน บริเวณหมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำ๓อบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง 
๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๑๑ ไค้มาเม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ราคา ๒1๙๘๘,๐๐๐.- 
บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทท้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจ้งความประสงค์ 
ขอรับโอนอาคารร้านค้าขุมซน บริเวณส์แยกบางแม่หม้าย หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลามา้ จังหวัด 
สุพรรณบุรี เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนท่ีขำรุดเสียหายไค้ 
ทันห่วงที น้ัน

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าคว้ยการจดัซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด 
หมดความจำเป็นหรีอหากใขํในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะส้ินเปลืองค่าใข้จ่ายมาก ใหัเจ้าหน้าท่ีเสนอรายงาบต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาส่ังให้ตำเนินการตามวิธีการอย่างหน่ีงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๓) โอน ให้โอบแก่หน่วยงานของรัฐ หรีอองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตร ๔๗ (๗) แห่ง 
ประมวลรัษฎากร ท้ังน้ีให้มีหลักฐานการส่งมอบไร้ต่อกับค้วย

ตามหนังลือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตอบกรณีข้อหารือ ๑ ตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า '‘ให้ยกเลืกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง หรีอการบริหารพัสดุใบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด  ๆ
ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราขบัญญัติน้ี” ซ่ึงตามพระราขบัญญัติ  ๆ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ 
ให้ยกเสิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมีไค้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง 
ตำเนบิการตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป เมือ่ข้อเทจ็จริงปรากฏว่า กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ้ีแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ท้าการกระทำ 
ดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราฃการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน  ๆไค้ 
ตอ่เมือ่ไครั้บความเหบ็ชอบจากสภาหนว่ยการบรหิารราขการสว่นทอ้งถิน่ และเปน็ไปตามระเบยีบอืน่ที ่
เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ติ หลังจากท่ีไค้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙“การบริหารพิ'สคุ” ต่อไป

/องค์การ.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารผาแล้วเห็'นว่า พ่ีอใหัการ,ปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญติัและระเบียบของทางราชการ และความสะดวกในการบริหารจัดการ 
รวมถึงการบำรุงรักษาช่อมแซมในส่วนท่ีชำรุดเสียหายได้ทันท่วงที เห็นควรเสนอญัตติการโอนอาคารร้านค้า 
ชุมชน บริเวณส่ีแยกบางแม่หม้าย หม่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบางใหญ่บริหารจัดการ ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือโปรด 
พิจารณาให้ความเห็บชอบต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังห^สุพรรณบุรี 
วันท่ี



แบบขอเสนอญ ัตต ิ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ฬ  เดือน สิงหาคม ๒๔๖๓
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เริยบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ืองการโอนอาคารร้านค้าชุมซน หมู่ท่ี ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบาง 
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงๆ ตามตำส่ังท่ี ๔๑๙/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ไค้ดำเนินการ 
ตรวจสอบแล้ว อาคารร้านค้าชุมซนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นค้องใข้ในราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรีอีกต่อไป ท้ังน้ีเพ่ีอความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนท่ีขำรุด 
เสียหายได้ทันท่วงที เพีอ่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมซน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซองโครงการ ในการ 
ตำเนินการบริหารจัดการให้ประซาซนในพ้ืนท่ีมาจำหน่ายสินค้าเพ่ือสร้างรายไดให้กับชุมซน

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจัดซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 
๒๔๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๔ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด 
หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานซองรัฐต่อไป จะสินเปลืองค่าใข้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานซองรัฐ เพ่ือพิจารณาส่ังให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงาบของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตร ๔๗ (๗) แห่ง 
ประมวลรัษฎากร ท้ังน้ีให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

ตามหนังลือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๔.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ตอบกรณีข้อหารือ ๑ ตามพระราขบัญญัติการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า "ให้ยกเลืกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุใบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดได  ๆ
ซองหน่วยงาบของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราซบัญญัติน้ี" ซ้ืงตามพระราซบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ 
ให้ยกเลืกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมีได้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง 
ตำเนบิการตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป เมือ่ขอ้เทจ็จริงปรากฎวา่ กรณีท่ีมีผู้อุทีศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) หรือให้สิทธิอับเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำ 
ดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราซการส่วนห้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน  ๆได้ 
ตอ่เมือ่ไดรั้บความเหน็ซอบจากสภาหนว่ยการบริหารราซการสว่นหอ้งถ่ิน และเปน็ไปตามระเบยีบอืน่ที ่
เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดื หลังจากท่ีไดัรับพัสดุมาแล้วจะต้องตำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ. ๒๔๖๐ หมวด ๙"การบริหารพัสดุ” ต่อไป

/ฃอไต้โปรด



-๒-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ีอให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราขบัญญติัและระเบียบของทางราชการ และความสะดวกในการบริหารจัดการ 
รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมใบส่วนพ่ีชำรุดเสียหายได้ทับห่วงที เห็บควรเสนอญัตติการโอนอาคารร้านค้า 
ชุมชน บริเวณส่ีแยกบางแม่หม้าย หม่ท่ี ๓ ตาบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบางใหญ่บริหารจัดการ

ขอได้โปรดนาเสนอต่อพ่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ีอโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

(บายบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


