
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน  
2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี 2564      
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน ้าร้อน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 

      
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี 2564 

ครั งท่ี 6/2564 
วันอังคารท่ี 7 กันยายน 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   ชว่ยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. สมบูรณ ์  บินหมดู 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สุวิทย์   ไชยภักดี 
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
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 ลากิจ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ลากิจ 
2 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 

ครั งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุทัศน์ ละเอียด  สวัสดีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. ทราบดังนี  

 - เนื่ อ งจาก นายยาพาด สะ เละ สมาชิกสภา อบต .หมู่ที่  6  และนายโลม                 
พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขออนุญาตลากิจ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 

2564 ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่าน
ไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่
๓.1 การพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 9/2564 ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 

นายสุทัศน์ ละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9/2564 ของ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบนั น ได้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทุกขั นตอนแล้ว       
ขอเรียนเชิญท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชี แจง
เหตุผลและความจ้าเป็นให้สภา อบต. ทราบ เพ่ือประกอบในการพิจารณา  
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล  

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ .ศ .2561 –  2565)  เมื่ อ วั นที่  15  กรกฎาคม  2562 ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั น 
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน มีความจ้าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2564 โดยถือระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้ชี แจง 
ประธานสภา อบต.  เหตุผลและความจ้าเป็นในการจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) 

ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

   ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 
ส่วนที่ 2 การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ จ้านวน 1 โครงการ  คือ 
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกหรือลูกรังซอยบ้านนางสีด๊ะ หมู่ที่ 8 โดยท้าการ
บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกหรือลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อม
ลงดินลูกรังและเกลี่ยบดอัดแน่น (ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด) ปีงบประมาณ 2564      
เป็นเงิน 660,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสิด๊ะ หมู่ที่ 8 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 175 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 612.50 
ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด) ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 497,000 
บาท  
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชมุร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 

9/2564 ขององค์การบรหิารสว่นต้าบลบ่อน ้าร้อน ยกมือครบั 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    

 

3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลัง, กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และกองช่าง 
ดังนี  
กองคลัง 
รายการที่ 1   
โอนลด (60,100.- บาท) 

    แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน  งานบริหารทั่วไป 
     งบ  งบบุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 
     ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
     รายการ เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั งไว้               3,537,960.- บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        401,669.- บาท  
     โอนลด            60,100.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด       341,569.- บาท 

โอนลด (50,000.- บาท) 
    แผนงาน แผนงานการศึกษา 
    งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบ  งบบุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 
     ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
     รายการ เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั งไว้              816,300.00.-  บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             166,338.26.-  บาท  
     โอนลด        50,000.00.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   116,338.26.-  บาท 
 
 

/โอนลด..... 
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โอนลด (10,100.- บาท) 
    แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน  งานบริหารงานคลัง 
     งบ  งบด้าเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน 
     ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     งบประมาณตั งไว้                   30,000.-  บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         20,100.-  บาท  
     โอนลด            10,100.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด         10,000.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งาน  งานบริหารงานคลัง 
    งบ  งบลงทุน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน  
    รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน  
      (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่     120,200.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จ้านวน 2 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 อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

    7) การติดตั งเครื่องปรับอากาศ 
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 

/- เปน็ไปตาม..... 
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   -  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 กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส้านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จ้านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 120,200.- บาท ยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 2  โอนลด (44,000.- บาท) 
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งาน  งานบริหารงานคลัง 
    งบ  งบบุคลากร 
    หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 
    ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
    รายการ เงินเดือนพนักงาน 
    งบประมาณตั งไว้    1,555,500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        155,810.- บาท 
    โอนลด            44,000.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด        111,810.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งาน  งานบริหารงานคลัง 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล  
/โอนตั งจ่าย..... 
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   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 สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
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 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 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 
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 กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 44,000.- บาท ยกมือครับ 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายการที่ 1  โอนลด (16,500.- บาท) 

แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบ  งบด้าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    รายการ โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม 
    งบประมาณตั งไว้    30,000.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    18,400.- บาท 
    โอนลด        16,500.- บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด       1,900.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน แผนงานการศึกษา 

  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ  งบลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

    รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่      16,500.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จ้านวน 3 ตู้ ของกองการศึกษา ศาสนา

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

ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
จ้านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 16,500.- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

กองช่าง 
รายการที่ 1  โอนลด (60,100.- บาท) 

    แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 
    งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน 
     งบ  งบบุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 
     ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
     รายการ เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั งไว้                  991,560.- บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        127,975.- บาท  
     โอนลด            60,100.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด         67,875.- บาท 

รายการโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 
     งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบ  งบลงทุน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
    รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน  
      (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 
   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) ต้องเปน็เครื่อง..... 



–  10 –  
 
   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 กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชนา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 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   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอปญัหาอกีบ้างไหมครับ เชญิครบั 
ประธานสภา อบต.  
นายสุวิทย์  ไชยภักดี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอฝากเรื่องท่อระบายน ้าที่มันขาดอยู่ สายท่าปาบติดกับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ถนนใหญ่ ซึ่งบริเวณนั นเป็นโครงการที่ท้าแล้วไม่จบท้าให้ท่อระบายขาดอยู่ ตอนนี เค้าจะ

ซื อท่อระบายน ้ามาฝั่งเองครับ ผมฝากท่านประธานสภาด้วย ขอบคุณครับ 
นายนิคม สวนศรี เรื่องถนนหมู่ที่ 2 ซอยร้านค้าบังชายตอนนี ท่อประปาแตกท้าให้น ้าพุงกระจาย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ตลอดเวลาบริเวณกลางถนน  ผมอยากฝากท่านรองปลัด อบต. ช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย

นะครับ เวลาไปท้าก็ขอท้าให้เรียบร้อยด้วยไม่ใช่ท้าแบบขอไปที ขอบคุณครับ 
/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภา อบต. ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา 

อบต.  จึงขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   14.45  น. 
 
 

ลงชื่อ       สมบรูณ์  บินหมดู           ผู้จดรายงานการประชมุ 
     (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.    28  กนัยายน  2564                   . 
 
 

ลงชื่อ       สุทัศน ์ ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


