
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  4  สิงหาคม  ๒563 
ณ  ห้องประชุมธารทอง  ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญทา  จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ บุญทา  จันทะคุณ 
2 นายแสง  แต่งน้อย รองนายก อบต. แสง  แต่งน้อย 
3 นายสมาน  บัวองค์ รอง นายก อบต. สมาน  บัวองค์ 
4 นางสมธง  โทจำปา เลขานุการนายก อบต. สมธง  โทจำปา 
5 นางฐานนันท์  รินศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานนันท์ รินศิริ 
    

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ์  ภูเขียว 
2 นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภา อบต. สมพงษ์  จันทวงศ์ 
3 นายอิต  ทาสีดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ อิต  ทาสีดา 
4 นายสมาน  อยู่ทิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สมาน  อยู่ทิม 
5 นายสาร  มั่นนาค สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สาร  มั่นนาค 
6 นายสมชาย  บามา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สมชาย  บามา 
7 นายสมคิด  ขวัญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมคิด  ขวัญเรือง 
8 นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุศักดิ์  เพียปลัด 
9 นางหวั่น  ศรีนวล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หวั่น  ศรีนวล 

10 นายพิชัย  ยาจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ พิชัย  ยาจำปา 
๑1 นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ วันเย็น  เนตรแสงสี 
๑2 นายลำไพร  จันทะคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ลำไพร  จันทะคุณ 
๑3 นายบุญนัด  ศรีอ๊อด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บุญนัด  ศรีอ๊อด 
๑4 นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สิทธิพงศ์  เนตรแสงสี 
๑5 นางสะเภา  จำปาปิ่น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สะเภา  จำปาปิ่น 
๑6 นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หล้า  ป้องคูหลวง 
๑7 นางนิตร  ตุ่นนิ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ นิตร  ตุ่นนิ่ม 
๑8 นางทองลอบ  พิมพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ทองลอบ  พิมพา 
19 นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์ 



 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
6 นายปริชญ์  รัฐอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริชญ์  รัฐอินทร์ 
7 นายพงษ์ศักดิ์  ขุมขำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พงษ์ศักดิ์  ขุมขำ 
8 นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณะ  เอ่ียมสะอาด 
9 นางสาวอมรรัตน์   ม่วงทิม เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์ ม่วงทิม 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ                ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการที่มา 
                               ประชุม  มีผู้มาประชุม จำนวน  ๑8  คน  ครบองค์ประชุม  จากนั้นได้อ่าน 
                               ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.  
                               ๒๕๖3 กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง ประกาศศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคเหนือ 
    ให้สมาชิกแต่ละหมู่ดูแลหมู่บ้านของตนเองให้เป็นด้วยความเรียบร้อย     
     หากเกิดสาธารณภัยให้แจ้งรายงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒        รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ            เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563    
             ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
    ว่าถูกต้องหรือมีข้อความใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม คะแนนเสียง  17 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
       5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  

      (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
ประธานสภาฯ   ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนที่จะมีการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง  
     ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ ทราบ 
เลขานุการสภาฯ   ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ 
    แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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    เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
    เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่าง 
    งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่าง 
     ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
    วาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ 
    สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา 
    ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ไห้ลงมติ 
    ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
    เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ 
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง 
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

    ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
    ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
    เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
    จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
    ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
    ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่ 
    มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
    แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 
    กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น 
    ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  
    เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
    ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง 
    ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 
    ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ  
    ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ 
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
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  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก 
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ แถลงงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายบุญทา  จันทะคุณ         ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ       

   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลชาติตระการอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลชาติตระการจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง 
   สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ  
   พ. ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

    1.สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

   2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,030,361.76 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,902,513.38 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,905,223.42 บาท 
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    2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน  
    2562 
        (1) รายรับจริง จำนวน 33,165,587.22 บาท  
        (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
    5,249,020.00 บาท 
            (3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,281,023.12 บาท 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 220,020 บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,380,525.42 บาท 
 

ประธานสภาฯ          เชิญเลขานุการสภานำเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เลขานุการสภาฯ    พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติที่แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     
 

- ภาคผนวก   - 
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ประธานสภาฯ          ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมติรับหลักการ 
นายอนุศักดิ์  เพียปลัด          1. เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3   ฝากถึงผู้บริหารในการใช้จ่ายเงินสะสม หากมีความเดือดร้อนจากชาวบ้านที่ 
    แจ้งเข้ามาควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน   
           2. เรื่องหมวดค่าใช้สอย 
    จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในหมวดต่าง ๆ ค่อนข้างสูงอยากฝากให้คณะ 
    ผู้บริหารดำเนินการเบิกจ่ายให้เกิดความคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
    3. เรื่องการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 
    ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติให้ซื้อรถกระเช้าไปแล้วนั้น และในอนาคต 
    ปีงบประมาณ 2564-2565 อยากฝากถึงคณะผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องรถรับส่ง 
    นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นไปได้หรือไม่ 
นายพิชัย  ยาจำปา          เรื่อง งบค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่ตั้งไว้ 120,000 บาท ควรปรับเพิ่ม  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  เพราะในเขตพ้ืนที่ตำบลชาติตระการทั้ง 9 หมู่บ้าน ในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอต่อ 
     การใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อธิปราย ผมขอมติที่ 
    ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
มติที่ประชุม        รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 วาระ 1 ขั้นรับหลักการ คะแนนเสียง 17 เสียง  
 

ประธานสภาฯ                ขอให้สมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 7 คน     
    ให้เสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อน 
นายลำไพร จันทะคุณ          ขอเสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5   
ประธานสภาฯ             สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม               เห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 คน คะแนนเสียง 18 เสียง 
ประธานสภาฯ             ขอให้สมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน วิธีการเลือก 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   
    2547แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 107 เลอืกคณะกรรมการแปร 
    ญัตติทีละคน โดยเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจำนวนที่สภา 
    มีมติกำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสภาหนึ่งคนเสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า  
    สองคน หากมีการเสนอชื่อคนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในลำดับเดียวกันหลายคน 
    ต้องเลือกโดยวิธีลับ เหมือนเลือกประธานสภาดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อ 
    กรรมการแปรญัตติ คน 1,2 และ 3 ตามลำดับ 
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นายอิต  ทาสีดา            เสนอนายอนุศักดิ์  เพียปลัด       สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ผู้รับรอง   1.นางหวั่น ศรีนวล     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
     ผู้รับรอง   2.นางทองลอบ พิมพา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 
ประธานสภาฯ             ผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งชื่อก็ให้ถือว่าผู้นั้น 
    ได้รับเลือก ดังนั้น นายอนุศักดิ์  เพียปลัด สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ได้เป็นกรรมการ 
    แปรญัตติคนที่ 1 และให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติลำดับต่อไป 
นายสมาน อยู่ทิม          เสนอนายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ผู้รับรอง   1.นายสาร  มั่นนาค        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
     ผู้รับรอง   2.นางวันเย็น  เนตรแสงสี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ             ผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งชื่อก็ให้ถือว่าผู้นั้น 

 ได้รับเลือก ดังนั้น นายสมพงษ์  จันทวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติลำดับ
ต่อไป 

นายสมคิด  ขวัญเรือง           เสนอนายหล้า  ป้องคูหลวง               สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง   1.นายสิทธิพงศ์  เนตรแสงสี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
     ผู้รับรอง   2.นายบุญนัด  ศรีอ๊อด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ             ผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งชื่อก็ให้ถือว่าผู้นั้น 

 ได้รับเลือก ดังนั้น นายหล้า  ป้องคูหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ได้เป็นกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 3  

ประธานสภาฯ             ขอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัตินี้ 
นายสมชาย บามา           เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ใน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ ณ องค์การ 
    บริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
มติที่ประชุม            เห็นชอบ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวัน เวลา  
    ดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 
ประธานสภาฯ             ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภากำหนด ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 
    ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
    โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
มติที่ประชุม             รับทราบ 
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5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 ไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนอ 
เลขานุการสภาฯ         ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้ง 
    จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  11   รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
    พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
    ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  สำนักปลัด 
  1.โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 21,200 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 5,500 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน 15,700 บาท  
  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
ตู้เหล็ก จำนวน 5,500 บาท (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

  2.โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ –ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชาติตระการ และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น โอนเพิ่มครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็น 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 200,400 บาท โอนลดครั้งนี้ 14,000 บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอน 186,400 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะไม้อัดประชุมสภา  จำนวน  14,000.- บาท  (บัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้อัด
ประชุม 
จำนวน 1 ตัว  โดยคุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดกว้าง 18 นิ้ว ยาว 120 นิ้ว สูง 29 นิ้ว  
-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่  11  ลำดับที่ 1 
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3. โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ –ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น โอนเพิ่มครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็น 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 186,400 บาท โอนลดครั้งนี้ 34,000 บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอน 152,400 บาท  

 
  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์  ประเภท ครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  34,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 17,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  จำนวน  1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB  จำนวน  1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
 

4. โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ –ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น โอนเพิ่มครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็น 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 152,400 บาท โอนลดครั้งนี้ 35,000 บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอน 117,400 บาท   
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โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   หมวด งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ เครื่องเสียงติดรถยนต์ จำนวน 35,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์   จำนวน 1  
ชุด  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   

1.ลำโพงฮอร์น 21 นิ้ว 4 ยูนิต (ปากเปล่า) จำนวน 4 ตู้ 
2.ยูนิตลำโพงฮอร์น 150-200 วัตต์  จำนวน 16 ยูนิต 
3.เพาเวอร์แอมป์  4 CH   จำนวน  1 เครื่อง 
4.ปรีปรับเสียง  จำนวน  1  เครื่อง 
5.ไมค์สาย พร้อมสาย 5 เมตร  จำนวน 2 ชุด 
6.ไมค์ลอยแบบเดี่ยว  จำนวน  1  ชุด 
 

5. โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ –ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชาติตระการ และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น โอนเพิ่มครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็น 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 117,400 บาท โอนลดครั้งนี้ 4,300 บาท 
ยอดคงเหลือหลังโอน 113,100 บาท   

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
-  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  

 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 

หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
 5) มีช ่องเช ื ่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว ่า จำนวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง  

                    6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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                    กองคลัง 

  1.โอนลด  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานประเพณี
หล่อเทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ยอดคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท  โอนลด
ครั้งนี้ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  -   บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 5,000 บาท  โอนลดครั้งนี้ 5,000.-
บาท  คงเหลือ........-......บาท 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 5,000 บาท  โอนลดครั้งนี้ 5,000.-
บาท  คงเหลือ........-......บาท 
 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
จำนวน 30,000.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของกระทรวง
ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดี่ยวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
-  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า  
2 GB หรือ 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid  

                    State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                    ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

2. โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม  ตั้งไว้ 30,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 25,600 บาท  โอนลดครั้งนี้  25,600   บาท  
คงเหลือ ........-.....บาท 

 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 3,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 3,000 บาท  โอนลดครั้งนี้ 3,000.-บาท     
คงเหลือ........-.....บาท 

 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    
ตั ้งไว้ 40,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 31 ,813 บาท  โอนลดครั ้งนี ้ 5 ,400.-บาท  คงเหลือ......
26,413.....บาท 
 

 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 34,000.- บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ) 

            

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4Core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดี่ยวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  

                    State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

                    ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

 
 

3. โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ตั้งไว้ 40,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 28,973 บาท  โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท  คงเหลือ........
18,973.....บาท 

 

                  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 10,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ   
สังคม ) 
 
 

 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (PPM) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPM)                       
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100 Besd-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได ้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

     -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ  Custom 
 

 

  4. โอนลด 
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ตั้งไว้ 70,000 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 28,973 บาท  โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาท คงเหลือ  3,973 
บาท 
 

  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
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  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (PPM) 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPM) 
      -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-และสี)ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100 Besd-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ  Custom 
 

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

  1. โอนลด 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยอดคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 34,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 16,000 บาท 
 

  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 34,000.- บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000บาท (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) ของ
กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
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   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
          
     กองช่าง 
  1.โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 156,150 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ยอด
คงเหลือก่อนโอน 106,150 บาท  โอนลดครั้งนี้ 21,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 85,150 บาท 
 

  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
  เครื่องตบดิน จำนวน  21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 ) 
 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
    

  2. โอนลด 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุง           

รักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติจำนวน 156,150  บาท  งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน  จำนวน  
106,150 บาท  งบประมาณที่จะขอโอนลดจำนวน 6,990   บาท  งบประมาณหลังการโอน  จำนวน 78,160  
บาท 
  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องเชื่อม จำนวน 6,990  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม จำนวน 1 
เครื่อง  บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงซ้ือตามราคาท้องตลาด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. กระแสเชื่อมสูงสุด(แอมป์)  140  แอมป์ 
2. ขนาดของฟิวส์หรือเบรกเกอร์  25 แอมป์ 
3. ขนาดสายไฟเข้าเครื่อง  3X25  Sqmm 
4. ขนาดของสายเชื่อม  16  Sqmm 
5. ขนาดของสายดิน    16  Sqmm 
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ประธานสภา                   สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม       อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว คะแนนเสียง 17 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖                เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ                      สอบถามผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ท่านใด มีข้อราชการจะแจ้ง หรือ  
                              หารือต่อที่ประชุม  ให้ยกมือที่ละคน     
นายก อบต.              1. เรื่องรายจ่ายงบประมาณ  

  ผู้ว่าราชการฝากมาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการตรวจดูความ
เรียบร้อยของโครงการ โดยให้ผ่านการประชาคมอย่างถูกต้อง ตรวจสอบแบบแปลน
ของโครงการให้ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบให้มีความถูกต้องชัดเจน
ว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ   

        2. เรื่องไข้เลือดออก  
  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อสารกำจัดยุงลายและ 
    ทรายอะเบท พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ฉีดพ่นยุงลายทั้ง 4 โรงเรียน และท้ัง 9 หมู่บ้าน 
                               ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน 
        3. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
   เพ่ือไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องการลุกล้ำที่ดินเกิดข้ึน ควรเสนอให้ผ่านการประชุม 
    ประชาคมหมู่บ้านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ  
นายลำไพร จันทะคุณ          ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 รางระบายน้ำ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5      หมู่ที่ 5  ความยาว 70 เมตร สอบถามผู้บริหารแล้วปรากฎกว่าติดต่อผู้รับเหมา

ไม่ได้ ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ เกรงว่าจะดำเนินการตาม
ข้อบัญญัติไม่ทันจึงขออำนาจสภาฯ กันเงินข้อบัญญัติประจำปี 2563 โครงการนี้ไว้
ได้หรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ    ขั้นตอนการกันเงินงบประมาณ ต้องทำญัตติเสนอเพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีถัดไปต่อสภา กองช่างจะต้องรายงานขอกันเงินโครงการที่คาดว่าจะ
ดำเนินการไมแ่ล้วเสร็จ จากนั้นเลขาจะทำญัตติเสนอสภาเพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีถัดไป โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการไมแ่ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2563 จะมากันในวาระอ่ืน ๆ นี้ไม่ได้  ต้องเป็นไปตามขั้นตอน และจะนำเสนอสภา 
ในการประชุมครั้งถัดไป 

นายสมชาย  บามา          ขอทราบว่าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2      ว่าเหลืออีกกี่หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
นายก อบต.    โครงการในข้อบัญญัติที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

และหมู่ท่ี 3  
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เลขานุการสภาฯ    ฝากไปยังผู้อำนวยการกองช่างให้รายงานขออนุมัติกันเงินโครงการที่ไม่

สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จากนั้นเลขาจะได้ทำญัตติเสนอสภาจะประชุมสภา
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ผู้อำนวยการกองช่าง  เรื่องท่ีสอบถามทางระบายน้ำหมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน จะสอบถามช่าง
จากอำเภอนครไทยมาดำเนินการ 

ประธานสภาฯ                          สอบถามสมาชิกฯในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่     
หากไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑4.3๐ น. 
 
 
                                          (ลงชื่อ)  เพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
                                                       เลขานุการสภา อบต. 
 
 
                                             ลงชื่อ)    ทวีศักดิ์  ภูเขียว       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      ( นายทวีศักดิ์  ภูเขียว ) 
                                                         ประธานสภา อบต. 
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