
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่          
6 สิงหาคม  2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
ประจ้าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน ้าร้อน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  13  เดือนสงิหาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

       
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั งท่ี 1 ประจ้าปี 2564 

ครั งท่ี 4/2564 
วันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
----------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. สุทัศน์   ละเอียด 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. สุชีพ  ช่วยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. สมบูรณ์  บนิหมูด 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สุวิทย์   ไชยภักด ี
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ 
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบูรณ ์  ศรีเรือง 
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 วุฒ ิ  ศรีประสิทธิ์ 
8 นายส้าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ส าราณ   ใจมุง่ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยาพาด  สะเละ 

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สมกิจ   ทองนวล  
11 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โลม   พันธรตันสงคราม 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  

นายก อบต. 

ยศดนัย  หมาดเส็น 

2 นางเพชรณรี  เกดิผล ผู้อ้านวยการกองคลงั เพชรณรี  เกดิผล 
3 นางกมลรตัน ์ เศษสิน หัวหน้าสา้นักปลัด อบต. กมลรตัน ์ เศษสิน 
4 นางสาวจุรรีัตน์  สายวาร ี นักวชิาการศึกษา จุรีรัตน์  สายวาร ี
5 นายพฤตนิัย  ยัง่ยืน เจ้าพนักงานธุรการ พฤตินัย  ยั่งยืน 
6 นายชยพล  สองสัน ผู้อ้านวยการกองช่าง ชยพล  สองสนั 

 
 
 

 
/เริ่มประชุม..... 
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เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    

นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั งที่  1    

ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 4/2564  วันศุกร์ที่  6 สิงหาคม  2564 เวลา 14.00 น.       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุทัศน์ ละเอียด  1. แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์   
ประธานสภา อบต. การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 
 2. แนะน้าตัวพนักงานใหม่ 

    ด้วยได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนว่าได้รับโอนย้าย
พนักงานเทศบาล รายนายพฤตินัย ยั่งยืน ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพนักงานส่วนต้าบลดังกล่าว
ได้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
3. งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  ผมนายยศดนัยหมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัด 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับเงิน  
 อุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับการจัดสรร จ้านวน 4 สาย ประกอบด้วยเป็นเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจป ี2565 และเงินเหลือจ่ายของปี 2564 ดังนี  
- เงินเหลือจ่ายปี 2564   จ้านวน 1 สาย 
1.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 งบประมาณ  
439,000 บาท  
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  จ้านวน 3 สาย 
1. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.63-026 บ้านสิเหร่ หมู่ที่ 6 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน  งบประมาณ 3,591,000  บาท 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานบ่อน ้าร้อนควนแคง โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต งบประมาณ 4,565,000 บาท  
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานบ่อน ้าร้อนควนแคง โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตสายบ่อน ้าร้อน งบประมาณ 6,213,000 บาท  
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั งหมด 4 สาย เป็นเงินทั งหมด 14,808,000 บาท แจ้งให้
เพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ สมัยวิสามญั สมัยท่ี 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 3/2564 
เมื่อพฤหัสบดวีันที ่10 มถิุนายน 2564   

นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 3/2564 เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมี
การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์  จ้านวน 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่
3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอน  
ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ของส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม กองคลัง และกองช่าง ดังนี  
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 

 รายการที่ 1 โอนลด (19,000.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    งบประมาณตั งไว้          600,000.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         600,000.-  บาท  
    โอนลด             19,000.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        581,000.-  บาท 
 รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน  งานบริหารทั่วไป 
   งบ  งบลงทุน 
    หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน  
    รายการ เก้าอี ท้างาน 
    โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่         19,000.-   บาท 

/เพื่อจ่าย..... 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท้างาน จ้านวน 10 ตัว คุณลักษณะดังนี  

1) เป็นเก้าอี บุหนัง PVC หรือวัสดุคล้ายหนัง 
2) มีพนักพิงและที่เท้าแขนชนิดล้อหมุน 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการเก้าอี ท้างาน จ้านวน 10 ตัว เป็นเงิน 19,000.- 
บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

.รายการที่ 2 โอนลด (4,300.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    งบประมาณตั งไว้                  600,000.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         581,000.-  บาท  
    โอนลด               4,300.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        576,700.-  บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน  งานบริหารทั่วไป 
   งบ  งบลงทุน 
    หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

/รายการ..... 
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    รายการ โต๊ะท้างาน 
    โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่            4,300.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 
เซนติเมตร 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,300.- บาท 
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

รายการที่ 3 โอนลด (60,100.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    งบประมาณตั งไว้                   600,000.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         576,700.-  บาท  
    โอนลด             60,100.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        516,600.-  บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน  งานบริหารทั่วไป 
   งบ  งบลงทุน 
    หมวด  ค่าครุภัณฑ์  

/ประเภท..... 
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    ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน  
   รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน  
     (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทีย ู
    โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่           60,100.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  

   1) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดไม่ต่้ากว่า 40,000 บีทีย ู
   2) ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

   5) มีความหน่วงเวลาท้างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

   7) การติดตั งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม 
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40 ,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
60,100.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

/รายการ..... 
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 รายการที่ 4  โอนลด (8,900.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    งบประมาณตั งไว้                  600,000.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         516,600.-  บาท  
    โอนลด               8,900.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        507,700.-  บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    8,900.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จ้านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   -  มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
   -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   -  มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 

   -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

/ข้อ 27 การ..... 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900.- บาท        
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

รายการที่ 5 โอนลด (2,500.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    งบประมาณตั งไว้                   600,000.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         507,700.-  บาท  
    โอนลด               2,500.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        505,200.-  บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    รายการ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    2,500.- บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื นฐาน ดังนี  

   -  มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   -  สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 

/-เป็นไปตาม..... 
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-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 2,500.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

รายการที่ 6 โอนลด (17,700.-  บาท) 
   แผนงาน แผนงานงบกลาง 
   งาน  งานงบกลาง 
  งบ  งบกลาง 
   หมวด  งบกลาง 
   ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   รายการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   งบประมาณตั งไว้                     195,818.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             82,721.-  บาท 
   โอนลด                17,700.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             65,021.-  บาท 
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (17,700.-)  บาท 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
    รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ้านวน 3 ตู้ ใช้ส้าหรับเก็บเอกสารของส้านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล มีคุณลักษณะดังนี  

/1) มีมือจบั..... 
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   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชิ น 
   3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ้านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
17,700.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

  รายการที่ 7 โอนลด (37,000.-)  บาท 
   แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งาน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าวัสดุ 
   ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย 
   รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย 
   งบประมาณตั งไว้                       40,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             40,000.-  บาท 
   โอนลด                37,000.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                      0.-  บาท 
 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (37,000.-)  บาท 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

/รายการ..... 
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   รายการ  กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จ้านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี  
   -  ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
   -  รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

 -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จ้านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 37,000.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายการที่ 8 โอนลด (15,400.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

   งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   งบประมาณตั งไว้     20,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    20,000.- บาท 
   โอนลด       15,400.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด     4,600.- บาท 
 
 
 
 

/รายการโอน..... 
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รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

   รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ ว  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    15,400.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ ว 
จ้านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 
2) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ ว) 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight) 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องเพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 50 นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,400.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 
 

/รายการ..... 
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รายการที่ 9 โอนลด (30,000.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

   งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
   งบประมาณตั งไว้     30,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    30,000.- บาท 
   โอนลด        30,000.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             0.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    30,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ้านวน 1 เครื่อง  ส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงานส้าหรับ
งานส้านักงานด้านการป้อนข้อมูล งานเอกสาร สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์บันทึก สืบค้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ้านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ้าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 

/-มีหนว่ย..... 
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   -มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ้านวน 1 หน่วย 

   - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   -มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ้านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ้านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 30,000.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 10 โอนลด (17,800.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งาน  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 
   งบประมาณตั งไว้     20,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    20,000.- บาท 
 

/โอนลด..... 
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   โอนลด       17,800.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด     2,200.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    17,800.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จ้านวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   -  มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
   -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   -  มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 

   -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ้านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 
17,800.- บาท ยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 11 โอนลด (30,000.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ 
   งบประมาณตั งไว้     30,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    30,000.- บาท 
   โอนลด        30,000.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             0.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    30,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ้านวน 2 
เครื่อง ส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงานส้านักงานด้านการพิมพ์เอกสาร รูปภาพ คุณลักษณะ
พื นฐาน ดังนี  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด้าส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 

   -  มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
   -  มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด้า และ สี) ได้ 
   -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

 
/-สามารถ..... 
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   - สามารถถ่ายส้าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด้า 
   -  สามารถท้าส้าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส้าเนา 
   -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 

   -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
   -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ้านวน 
2 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 12 โอนลด (44,000.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์” 
   งบประมาณตั งไว้   100,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    50,000.- บาท 
 

/โอนลด..... 
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   โอนลด        44,000.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด     6,000.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    44,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล  จ้านวน 2 
เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ้านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ  
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเ พ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในกา ร
ประมวลผลสูง 

    - มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ้านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ ว  

   -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

/ข้อพิจารณา..... 
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ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
งานประมวลผล จ้านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 44,000.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 13 โอนลด (11,600.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ โครงการอบรมจริยธรรม 
   งบประมาณตั งไว้     30,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    30,000.- บาท 
   โอนลด        11,600.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด    18,400.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา 
 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   รายการ เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    11,600.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ้านวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะ
พื นฐาน ดังนี  
 

/-มีก้าลัง..... 
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- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จ้านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 11,600.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

กองคลัง 
รายการที่ 14 โอนลด (29,500.-  บาท) 

   แผนงาน แผนงานสาธารณสุข 
   งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   รายการ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
                                                กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี 
   งบประมาณตั งไว้                       40,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             40,000.-  บาท 
   โอนลด                29,500.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             10,500.-  บาท 
 
 
 
 
 

/โอนตั งจ่าย..... 
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  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (29,500.-)  บาท 
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  งานบริหารงานคลัง 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
    รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ้านวน 5 ตู้ ใช้ส้าหรับเก็บเอกสารของกอง
คลัง มีคุณลักษณะดังนี  

   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชิ น 
   3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส้านักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ้านวน 5 ตู้ เป็นเงิน 29,500.- บาท ยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 15 โอนลด (500,000.-  บาท) 
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   งาน  งานบริหารทั่วไป 
   งบ  งบด้าเนินงาน 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
 

/งบประมาณ..... 
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   งบประมาณตั งไว้     600,000.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    516,600.- บาท 
   โอนลด       500,000.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด    16,600.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 งบ  งบลงทุน 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่           500,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงระบบระบายน ้า , ระบบ
ไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุง
แหล่งน ้าสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน Built –  in, 
กั นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น. 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 500,000.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย    นานอก หมู่ที่ 1 
บ้านนาบ่อ  
 
 
 

/กองช่าง..... 
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กองช่าง 
หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
เหตุผล 
เนื่องจากรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 
บ้าน   นาบ่อ ในข้อบัญญัติไม่ตรงกับแบบแปลนของโครงการ ดังนี  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ 
ค้าชี แจงเดิม 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานก่อสร้างโครงการพื นฐาน  
 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
9 5 5 . 0 0  เ ม ต ร  ค ว า ม ห น า 0.15 เ ม ต ร แ ล ะ ขุ ด รื อ ผิ ว จ ร า จ ร เ ดิ ม บ ด อั ด
แน่น  3,820.00  ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรสีเหลือง 143.25 ตารางเมตร งานตี
เส้น จราจรสีขาว  298.50 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 x 1.00 เมตร ความยาว  7.00 เมตร พร้อมติดตั งป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย, ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ติดตั งแล้วเสร็จ รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.บ่ อน ้ าร้ อน (ระยะ เวลาด้ า เนินการ  60 วัน )  งบประมาณ 
2,500,000.- บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ฉบับ
ท่ี 4/2563 หน้าที่ 5 ล้าดับที่ 2 
ค้าชี แจงใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงการพื นฐาน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
955.00 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร ความหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และขุดรื อผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น 3,820 ตาราง
เมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.บ่อน ้า
ร้อน (ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน) งบประมาณ 2,500,000.- บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ฉบับ
ท่ี 4/2563 หน้าที่ 5 ล้าดับที่ 2 

/ข้อพิจารณา..... 
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 ข้อพิจารณา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท้าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด วันก่อนเราได้อนุมัติไปแล้วในข้อบัญญัติ แต่วันนี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง  
ประธานสภา อบต. งบประมาณใหม่ เชิญรองปลัดชี แจงนิดหนึ่งครับ  
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  ผมนายยศดนัยหมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน     

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
ญัตติ 3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก 
หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ โดยมีเหตุผลว่าเนื่องจากรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ในข้อบัญญัติไม่ตรงกับแบบแปลน
โครงการ ดังนั้นจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสภาเพ่ือแก้ไขให้ตรงกัน เดี๋ยวให้ท่าน
สมาชิกดูนิดหนึ่งว่าค ำชี้แจงเดิมตามข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 955.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร และ
ขุดรื อผิ วจราจรเดิมบดอัดแน่น  3,820.00 ตาราง เมตร  งานตี เส้นจราจรสี
เหลือง 143.25 ตารางเมตร งานตีเส้น จราจรสีขาว 298.50 ตารางเมตร และงาน
วางท่อระบายน ้ า  คสล .  ขนาด เส้นผ่ าศูนย์กลาง  1.00 x 1.00 เมตร  ความ
ยาว  7.00 เมตร  พร้อมติดตั งป้ าย โครงการชั่ วคราว  1 ป้ าย , ป้ายโครงการ
ถาวร 1 ป้าย ติดตั งแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ่อน ้าร้อน (ระยะเวลา
ด้าเนินการ 60 วัน) งบประมาณ 2,500,000.- บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงเป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ า ก่ อ สร้ า ง ถนนคอนกรี ต เ ส ริ ม เหล็ ก  คว ามกว้ า ง  4.00 เ มต ร  ความยา ว 
955.00 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร ความหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และขุดรื อผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น 3 ,820     
ตารางเมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต. 
บ่อน ้าร้อน (ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน) งบประมาณ 2,500,000.- บาท ผมขอ
ชี แจงเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ ส้าหรับที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพราะว่าในแบบแปลนจะไม่มี
งานตีเส้นจราจรสีเหลือง143.25 ตารางเมตร งานตีเส้น จราจรสีขาว 298.50 ตาราง
เมตร และงานวางท่อระบายน ้า คสล. จะไม่มีในแบบแปลน เพราะฉะนั นจึงขอแก้ไขใน
สภาให้ตรงกับแบบแปลนตามละเอียดที่ชี แจงไปแล้วนั น ขอบคุณมากครับ 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ถ้าหากว่ามีงานตีเส้นด้วยงบมันอาจจะเกินใช่ไหมครับ งบประมาณเรามี 2,500,000  
ประธานสภา อบต. บาท แต่พอมาเพ่ิมขุดรื อผิวจราจรบดอัดงบประมาณก็คงไม่พอ แต่ว่าโครงการนี ก็อนุมัติ

ไปนานแล้วตอนนี ใกล้สิ นปีงบประมาณ ผมว่าเราควรอนุมัติเพราะตอนนี ชาวบ้านก็
เดือดร้อนมากครับ   

นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เราแค่ตัดงานวางท่อระบายน ้าออกไปใช่ไหมครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  ผมนายยศดนัยหมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัด  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเรียนอีกนิด

หนึ่งว่าเราไม่สามารถด าเนินการได้เพราะว่างบประมาณของเราที่เข้ามายังไม่เพียงพอ 
แต่ตอนนี้ขณะปัจจุบันที่ขออนุมัติด าเนินการงบประมาณเพียงพอแล้ว แต่งบจะเข้า
ประมาณปลายปีงบประมาณ ผมขอชี้แจ้งให้ทราบเพียงเท่านี ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อใกล้สิ นปีงบประมาณแล้ว งบประมาณบางสิ่งบางอย่างอาจแพงขึ นก็ต้องปรับให้อยู ่
ประธานสภา อบต. ในกรอบของเงินที่เราอนุมัติในสภาครั งก่อน ผมคิดว่าแบบนั นนะครับ ไม่เป็นไรขอให้

เพ่ือนสมาชิกสภาดูตามรายละเอียดที่แก้ไขใหม่นะครับ เสียดายงบประมาณที่ตั งไว้นะ
ครับ สายนานอกท่านไปดูนะครับว่าล้าบากจริงๆนะครับ งบประมาณก็ตั งไว้นานแล้วยัง
ไม่ท้าวันนี มาเปลี่ยนแปลงก็จะได้ท้าสักทีหนึ่ง เพ่ือพ่ีน้องประชาชนครับไม่ใช่เพื่อพวกเรา
คนใดคนหนึ่ง 

นายชยพล  สองสัน ผมว่าต้องตรวจตาม ปร.4 ได้ไหมครับ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง   
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติแก้ไข  
ประธานสภา อบต. เปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ  
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   เหน็ชอบ  จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
   

3.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
       (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
       วาระที่ 1 ขั นรับหลักการ   

 
 
 
 
 
 
 

/วาระที ่1..... 
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วาระที่ 1  ขั นรับหลักการ 
ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอญัตติให้สภา อบต. 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญ
ครับ 

นำยสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ผมนายสมบูรณ์ บินหมูด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ขอ

อนุญาตชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ทุกท่านได้รับทราบ  ดังนี  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
มาตรา 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระส้าคัญดังนี  
- งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้จัดท้าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีแล้ว ให้เสนอนายอ้าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ้าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั น 
-ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 43 ก้าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกต่อไปนี  
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี  
ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมารให้ เป็นไปตามความใน 
หมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 
 

/ข้อ 45 วรรค..... 
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ข้อ 45 วรรคสามก้าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 

 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี แจงในข้อระเบียบกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุก  
ประธานสภา อบต. ท่านได้รับทราบ  
      ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน้ าร้อน 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผมนายยศดนัย 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี  
                       ค้าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
      บัดนี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน
อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนจึงขอ
ชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี  

 1. สถานะการคลัง 
           1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กร 
                                      ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี  
                                              1.1.1 เงินฝากธนาคาร จา้นวน 50,615,968.41 บาท 
                                          1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 71,790,076.06 บาท 
                                          1.1.3 เงินทนุส้ารองเงนิสะสม จ้านวน 22,359,587.10 บาท 
                                          1.1.4 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวแ้บบก่อหนี ผกูพันและยงัไมไ่ด้เบิกจ่าย จ้านวน 1  

                                             โครงการ รวม 1,170,000.00 บาท 
/1.1.5 รายการ..... 
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                                          1.1.5 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้่อหนี ผูกพัน จ้านวน 0 โครงการ 
                                             รวม 0.00 บาท 
                            1.2 เงินกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท 
                         2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
                              2.1 รายรับจรงิ จ้านวน 39,237,543.50 บาท ประกอบดว้ย  

                         หมวดภาษีอากร จ้านวน      119,624.82 บาท 
                      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต จ้านวน      262,708.00 บาท 
                      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ้านวน      192,791.41 บาท 
                         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ้านวน      110,930.00 บาท 
                      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน      212,250.00 บาท 
                      หมวดรายได้จากทุน จ้านวน                 0.00 บาท 
                      หมวดภาษีจัดสรร จ้านวน 17,252,922.77 บาท 
                      หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ้านวน 21,086,316.50 บาท 
 

                         2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 5,010,041.00 บาท 
 

                                2.3 รายจ่ายจริง จ้านวน 30,247,394.85 บาท ประกอบด้วย 
  

                                       งบกลาง                          จ้านวน     11,403,243.00 บาท 
                                       งบบุคลากร                           จ้านวน     10,245,513.97 บาท 
                                       งบด้าเนินงาน                           จ้านวน       5,883,537.88 บาท 
                                       งบลงทุน                           จ้านวน       1,241,300.00 บาท 
                                       งบเงินอุดหนุน                           จ้านวน       1,473,800.00 บาท 
                                       งบรายจ่ายอื่น                           จ้านวน                     0.00 บาท 
    
 

                                 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จา้นวน  
                                       4,819,791.00  บาท 
                          2.5 มีการจา่ยเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอา้นาจหนา้ที่ จ้านวน    

                        1,842,698.00 บาท 
 

                        2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสา้รองเงนิสะสม จ้านวน 0.00 บาท 
  

                                 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู ้จ้านวน 0.00 บาท 
หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

   มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้
   จัดท้าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็ได้แต่โดยนายกองค์การ
   บริหารส่วนต้าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

/มาตรา 46..... 
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   มาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

ค้าแถลงงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต้าบล   
บ่อน ้าร้อน 
-รายรับ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           /รายจ่าย..... 

 รายรับจริง ป ี2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

รายได้จดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 38,271.97 60,000.00 121,600.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 175,371.50 154,450.00 272,400.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 306,719.12 300,000.00 220,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 109,960.00 80,000.00 120,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 301,837.29 130,000.00 215,000.00 

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 932,159.88 724,450.00 949,000.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 22,021,567.59 20,284,000.00 21,651,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 22,021,567.59 20,284,000.00 21,651,000.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนนุใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 24,907,492.00 24,700,000.00 24,000,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 24,907,492.00 24,700,000.00 24,000,000.00 

รวม 47,861,219.47 45,708,450.00 46,600,000.00 
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                            -รายจ่าย 
  
 รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,836,249.00 15,267,903.00 15,664,740.00 

  งบบุคลากร 12,210,447.00 15,472,930.00 15,918,500.00 

  งบด้าเนินงาน 9,413,340.28 8,177,717.00 8,267,760.00 

  งบลงทุน 1,798,942.00 5,089,900.00 5,069,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,560,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,841,070.47 45,708,450.00 46,600,000.00 

รวม 37,841,070.47 45,708,450.00 46,600,000.00 

 
สุดท้ายนี  ขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  46,600,000.00 บาท จ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบาย
รายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้น้าส่งให้ทุก
ท่านแล้วนะครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้น้าเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ล้าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

นำยสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
 ข้อ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ต้องให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม 

 
                           /นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ครับ  

ส่วนที่ 2 ข้อบญัญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ขอ
องค์การบริหารส่วนตา้บลบอ่น ้าร้อน อ้าเภอกนัตงั จังหวัดตรัง 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                      ตั งไว้  15,140,120  บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน                               ตั งไว้       270,000  บาท    
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา                                              ตั งไว้    6,790,980  บาท 
แผนงานสาธารณสุข                                            ตั งไว้       240,000  บาท    
แผนงานสังคมสงเคราะห์                                      ตั งไว้         60,000  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน                                      ตั งไว้     3,190,160  บาท    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       ตั งไว้         90,000  บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ           ตั งไว้       559,000  บาท    
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          ตั งไว้     4,595,000  บาท    
ด้านการด้าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง                                               ตั งไว้   15,664,740  บาท    
งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                                             46,600,000  บาท 

 

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หลังจากที่เราได้ศึกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีรายการต่างๆ 

ผมพูดนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งในขณะนี เราได้อยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และในช่วงนี้โควิดก็ยังเป็นปัญหากับชาวต าบลบ่อน้ าร้อน 
ซึ่งในเรื่องการในการตั้งงบประมาณตรงนี้  ประกอบไปด้วยแผนงานบริหารทั่วไป 
15,141,120 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 270,000 บาท แผนงานการศึกษา 
6,790,980 บาท แผนงานสาธารณสุข 240,000 บาท ผมว่าส้าหรับแผนงาน
สาธารณสุขน่าจะตั งให้มากกว่านี มันน้อยไปนะครับ ผมถ้าหากเกิดภาวะวิกฤติโควิดอย่างนี  
หรืออีกส่วนหนึ่งเราไปอุดหนุนให้ สปสช. บางครั งเราก็ไม่สามารถดึงงบประมาณของเรามา
ใช้ได้ทันทีเพราะเราไม่มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงตรงนั น ส่วนกองการศึกษามันมีการบริหาร
จัดการโดยตรงอยู่แล้ว ในลักษณะเดียวกันนั นถ้าเราไปดูในต้าบลบ่อน ้าร้อนว่าช่วงวิกฤติโค
วิดนี้เราสามารถช่วยอะไรได้บ้างซึ่งก็ต้องมาดรูะเบียบ กฎหมายว่าสามารถท าได้ไหม ถ้า 

 
                           /โอกาส..... 



– 32 – 
 
                            โอกาสต่อไปเราสามารถเพิ่มแผนงานสาธารณสุขเผื่อเอาไว้บ้าง ตามที่ผมเคยอภิปรายไปแลว้ 

เราเน้นในระดับต าบล ท่านปลัดเองก็มีหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อโดยต าแหน่งอยู่แล้ว แน่นอน
ที่สุดก็มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นในอ านาจหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้  ถ้าหากว่าเราสามารถดึง
งบประมาณตรงนั้นมาใช้ซึ่งต้องดูอ านาจหน้าที่ด้วย คือชาวบ้านต าบลบ่อน้ าร้อนอาจจะพูด
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหากมีงบประมาณตัวนั้นตัวนี้ในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 
ในลักษณะเดียวกันงบประมาณตรงนั้นเราก็มีไม่ใช่ไม่มี ถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นถ้ามีเยอะ
เราก็จะได้ช่วยชาวบ้านได้มากกว่านี้ แต่เราก็เข้าในว่างบประมาณมีจ ากัด แต่ผมว่าการตั้ง
งบประมาณในครั้งต่อไปคงเพ่ิมแผนงานสาธารณสุขให้มากกว่านี้ ผมว่าพวก เจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัย อะไรตรงนี้ สามารถจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ ผม
ฝากการตั้งงบประมาณตรงนี้ด้วยครับ แต่งบประมาณเราก็มีจ ากัดนั่นแหละ แต่ในลักษณะ
เดียวกันถ้าเรากลับย้อนไปสักนิดที่ท่านขออนุมัติโอนงบประมาณ 15 รายการ ไม่ใช่การตั้ง
ข้อบัญญัติ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ติงอะไรนะครับ ในลักษณะที่เรามาตั้งโอนลดโอนจ่ายในที่นี้
เรามีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ในลักษณะเดียวกันการที่เราตั้งงบประมาณเหลือแล้วน ามา
โอนลดโอนจ่าย ผมอยากเรียนท่านปลัดบางครั้งเวลาการเกิดวิกฤตในหน่วยงานของเรามัน
อาจท าให้เราบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ได้ พอในส่วนงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
บางครั้งถ้าเรามีโอกาสประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ มันอาจเห็นภาพว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤติโรคระบาดของโควิดได้ ผมขอฝากครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุมว่า  
ประธานสภา อบต. เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ          

พ.ศ.2565 ยกมือ 
ที่ประชุม มีมติดังนี  
  มีมติรับร่างหลักการ  จ้านวน    11  เสียง 
  ไม่รบัร่างหลักการ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง   จ้านวน      -    เสียง 
นำยสุทัศน์ ละเอียด สรุปมติที่ประชุม (สมาชิกสภาฯ ทั งหมด จ้านวน 12 คน) มาประชุมวันนี   
ประธานสภา อบต. จ้านวน   11      คน เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จ้านวน    11      เสียง 
 3.3.1 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย 
                            ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 -  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่งตั งได้ไม่ต้่ากว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน 
 (3 คน/ 5 คน / 7 คน) และผู้รับรอง 2 คน 
นำยสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ได้ชี แจงข้อระเบียบใน 
ประธานสภา อบต. ส่วนที่เกี่ยวข้องครับ 
นำยสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
 

                           /ข้อ 45..... 
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ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 

                            ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนคระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ  ข้อ ๑๐๕ (3) ถือ
เป็นคณะกรรมการสามัญ ตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก้าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก้าหนดเวลานัดประชุม 

นำยสุทัศน์ ละเอียด ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั น บัดนี จะเป็นการเลือก
ประธานสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนกี่คน 

นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยาพาด สะเละ สมาชิก 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สภา อบต. หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน 3 คน ครับ 
   ผู้รับรอง  1.   นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                   2.   นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
นำยสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก้าหนดให้มีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภา อบต. ญัตติ จ้านวน 3 คน ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี   

เห็นชอบ  จ้านวน    11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน      -    เสียง 
นำยสุทัศน์ ละเอียด ในล้าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต. คนที่ 1  
นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสนอนายสุกิจ  ทองนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผู้รับรอง   1. นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
                   2. นายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
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ที่ประชุม ได้ด้าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
ผลปรากฏว่านายสุกิจ ทองนวล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

  เห็นชอบ  จ้านวน    11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน      -    เสียง 
นำยสุทัศน์ ละเอียด ในล้าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ 2 
นายสุกิจ ทองนวล  ผมขอเสนอนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  
ส.อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   ผู้รับรอง  1.   นายยาพาด  สะเละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
                   2.   นายสุวิทย์  ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม ได้ด้าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
ผลปรากฏว่านายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

  เห็นชอบ  จ้านวน    11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน      -    เสียง 
นำยสุทัศน์ ละเอียด ในล้าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ 3 
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ  ผมขอเสนอนายวุฒิ ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
ส.อบต.หมู่ที่ 9   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
   ผู้รับรอง  1.   นายสมบูรณ์  ศรีเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
                   2.   นายส้าราณ  ใจมุ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม ได้ด้าเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
ผลปรากฏว่านายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3   

  เห็นชอบ  จ้านวน    11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน      -    เสียง 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบ              
ประธานสภา อบต. ประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบไปด้วย 
   1. นายสุกิจ ทองนวล       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
  2. นายเอกพจน ์ ตันประเสริฐเลิศ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
    3. นายวฒุิ  ศรีประสิทธิ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับ หลังจากที่ได้คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน อยากให้ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ประธานได้แจ้งถึงอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติสักนิดหนึ่ง คือจากนี 

คณะกรรมการแปรญัตติต้องไปเลือกประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คน ขึ นมาใน    
3 คน ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามอ้านาจหน้าที่เผื่อมีใครแปรญัตติ เพราะฉะนั น
ตามระเบียบจะตั งคณะกรรมการและคัดเลือกกันเองว่าใครจะนั่งประธานและเลขานกุาร 
แล้วนัดประชุมนั นเป็นหน้าที่ของประธานต่อไป 

 

3.3.2  พิจารณาก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.  
นำยสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ข้อ ๔๙ ก้าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลา
เสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้  
ประธานสภา อบต. รับไปแล้ว บัดนี ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ ควรก้าหนดวันใด 

ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
นายยาพาด  สะเละ ผมขอเสนอให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ ตั งแต่วันที่  7 –  9 สิงหาคม  2564   
ส.อบต.หมู่ที่ 6  เวลา 08.30 –  16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติ

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
นำยสุทัศน์ ละเอียด  มีท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่  
ประธานสภา อบต. ท่านยาพาด เสนอหรือไม่  
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ้านวน     11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน      -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน      -    คน 
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3.3.3 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.  
นำยสมบูรณ์ บินหมูด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 109  ก้าหนดว่า “การนัดประชุมสภาและเปิดประชุมสภาคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นำยสมบูรณ์ บินหมูด ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั งแรกในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 
เลขานุการสภาฯ 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 
ประธานสภา อบต. ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2564 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั น ลงมติ โดยขอนัด
ประชุมในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน โดยขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้แจ้งในที่ประชุมแล้วนะครับ 

 

 3.4 เรือ่งเพ่ือทราบ 
-รายงานผลการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี วัดและค่า
เป้าหมายขั นต่้ามาตรฐานขององค์การส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน พ.ศ.2564 

 ข้อพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 59 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี และกฎหมายอื่น  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี 
ประธานสภา อบต. เรื่องอื่นๆ จะเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมขอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องขยะหมู่ที่ 9 ผมได้โทรไป
หาท่านปลัดว่าชาวบ้านบ่นเรื่องการเก็บขยะ เขาบ่นว่าเก็บไม่ทัน ผมอยากทราบว่าวัน
หนึ่งเก็บกี่หมู่บ้านครับ 
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นางกมลรัตน์  เศษสิน การเก็บขยะของเจ้าหน้าที่จะเก็บหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน แต่ปัญหาการเก็บขยะไม่ทัน  
หัวหน้าส้านักปลัด อบต. จะเกิดในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน แต่ในช่วงเวลาปกติจะไม่มีปัญหาเรื่องขยะ

ค่ะ ประกอบกับช่วงนี เป็นช่วงโควิดชาวบ้านอยู่บ้านท้าให้ขยะมีมากกว่าปกติค่ะ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   15.20  น. 
 
 

ลงชื่อ           สมบูรณ์  บนิหมูด               ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน ้าร้อน  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด         กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ       โลม  พันธรตันสงคราม      กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 

รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.    13  สิงหาคม  2564                    . 
 
 

ลงชื่อ       สุทัศน ์ ละเอียด              ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


