
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี ๒๕62 

ครั้งที่ 1/๒๕62  
วันศุกร์ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62     

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุไทร  
----------------------- 

 
 

                           ผู้มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร ์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร ์ เดชปาน  
๒  นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓  จ.อ.อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม  
๔  นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕  นายสมเกียรติ พงษ์พนัธ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖  น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  
๗  นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘  นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙  นายไพรัช สินสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสด์ิ  
๑๐  นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค ์ โต๊ะมิ  
๑๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒  นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  - ป่วย 
๑๔  นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕  นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖  นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗  นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘  นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สํารวย นาคนคร  
๑๙  น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒  นายสําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                   ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักด์ิ     สอนขาว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมศักด์ิ     สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล พิชยา        พิชญดลย์  
๖ นายมนู           ไข่มุกข์  ผู้อํานวยการกองช่าง มนู           ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช     รอดย้ิม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช     รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นร ี    มากช่วย  หัวหน้าสํานักปลัด ธัญญ์นร ี    มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  
๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญเรือน   โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี        สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี        สขุเกษม  
๑๒ น.ส.พรพรรณ    พ่ึงแพง  นักพัฒนาชุมชน  พรพรรณ    พ่ึงแพง  
๑๓ น.ส.กนกวรรณ   วันแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ   วันแก้ว  
๑๔ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา        บุญยืน  
๑๕ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล - ประชุม จว. 
๑๖ น.ส.ประทุม      นุชอ่อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม      นุชอ่อง  
๑๗ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๘ นายจิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  
19 นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี ๒๕62  
ครั้งที ่1/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 
------------------------- 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน สมาชิกสภาท้องถ่ินที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 

ครั้งที่ 1/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งน้ีด้วย และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.30 น.ในการนี้ 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา 
อบต.บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ         วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มาเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในคร้ังน้ีด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ 
ประธานสภาฯ          สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม                รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒     เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําปี ๒๕62 ครั้งที่ 1/๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
และมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 คร้ังที่ ๑/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 
เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕62   

ระเบยีบวาระที่  ๓    เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 7) ขอเชิญ

นายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามท่ี อบต.บางขุนไทร ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และได้มีการแก้ไข 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 5 ฉบับ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นไปอีก ๑ ฉบับ รวมมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) มาแล้วรวม 6 ฉบับ น้ัน  

  บัดน้ี อบต.บางขุนไทร มีความจําเป็นที่จะต้องขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 
เน่ืองจากในปัจจุบันเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ที่ติดต้ังและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
(ประมาณ 14 ปี) เกิดการชํารุดเคร่ืองกระจายเสียง (ชุดแม่ข่าย) เสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งาน   
เป็นเหตุให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนประสบปัญหาไม่สามารถ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ได้ ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ได้ตามปกติ  
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                              อบต.บางขุนไทร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการดําเนินการ
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) เพ่ือให้สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5562 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2561 เร่ือง การดําเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน โดยแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยกรณีที่พบว่าหอ
กระจายข่าวไม่สามารถใช้การได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง/ขยาย
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ดําเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ
โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย ดังน้ัน อบต.บางขุนไทร จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 7) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

                         เพิ่มเตมิ บัญชีครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

        เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) 
วัตถุประสงค ์- เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 

- เพ่ือให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และประสานประชาชนในพ้ืนที่ 
- เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป้าหมาย จัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังน้ี 

- เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ ระบบ UHF - FM กําลังส่งไม่น้อยกว่า 1-10 วัตต์ และสามารถปรับได้ 
- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ตํ่ากว่า 12 VDC ป้อนให้เครื่องส่งวิทยุ และ 220 VDC ป้อนให้
ชุดควบคุมการแบ่งกลุ่ม 

- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และ
สามารถสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัว 

  ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบประมาณ ปี พ.ศ.2562 จํานวนเงิน 100,000.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

   ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 7) รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายก อบต.บางขุนไทร ได้ช้ีแจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลให้ทราบแล้วน้ัน ก็ขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 7) หลังจากน้ันจะขอ
มติจากที่ประชุมต่อไป 
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ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 7) จํานวน 16 เสียง และงด
ออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะเสนออะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   
นายก อบต.             ด้วยในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้กําหนดทําบุญ อบต.บางขุนไทร เพ่ือความเป็นสิริมงคลและ

สร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากนานหลายปีแล้วที่ทาง อบต.บางขุนไทร ไม่ได้จัดพิธีทําบุญ 
ซึ่งในการจัดทําบุญคร้ังน้ี ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดคุ้งตําหนัก จํานวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เวลา
ประมาณ 10.00 น. และหลังจากน้ันจะมีการถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จึงขอเชิญสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท่าน มาร่วมพิธีทําบุญ อบต.บางขุนไทร ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน     

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผม   

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ในวันน้ีขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชมุเวลา   10.35 น.     
                          (ลงช่ือ) จ.อ.อนันต์ พนัธ์บา้นแหลม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม              

     (ลงช่ือ)   ชุมพล คอเหลีย่ม  กรรมการ   
             (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 

     (ลงช่ือ)   สํารวย นาคนคร   กรรมการ   
              (นายสํารวย นาคนคร) 

     (ลงช่ือ)   อรษา จันทรโชติ   กรรมการ              (ลงช่ือ)                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
                  (นายจรินทร ์ เดชปาน)               (นางอรษา จันทรโชติ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  
 - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที ่๒ ประจําปี ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เดือน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มมีติรับรองบันทึกรายงาน 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงช่ือ)                          ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม                           ( 

                                       (นายจรินทร์  เดชปาน)  
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

 



รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)  

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7)  
วันที่    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุไทร  
---------------------------- 

 
เพิ่มเติม   
            บัญชีครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ 
แผนงาน  
            บริหารงานทั่วไป 
ประเภท   
            ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

  - เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) 
วัตถุประสงค ์ 
          - เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการ 

- เพ่ือให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และประสานประชาชนในพ้ืนที่ 
- เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย   
             จัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ ระบบ UHF-FM กําลังส่งไม่น้อยกว่า 1-10 วัตต์ และสามารถปรับได้ 
- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ตํ่ากว่า 12 VDC ป้อนให้เคร่ืองส่งวิทยุ และ 220 VAC ป้อนให้ชุดควบคุมการแบ่งกลุ่ม 
- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และสามารถสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัว 
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบประมาณ  
            ปี พ.ศ.2562  
วงเงินงบประมาณ   
            จํานวน 100,000.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
            สํานักงานปลัด อบต.บางขุนไทร 
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