รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมู่
บ้าน
ลายมือชื่อ
หมาย
ที่
ที่
เหตุ
๑. นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ
๕
ดอนแดง เดชอุดม เสนารักษ์
๒. นายเหรียญ ยางไชย
รองประธานสภาฯ ๙
โนนสวาท
เหรียญ ยางไชย
๓. นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ
ทองหล่อ วิปัสสา
๔. นายคำไผ่ ลือชัย
ส.อบต.
๑ ศรีวิชัย
คำไผ่ ลือชัย
๕. นายทองเพ็ชร ไชยสุระ
ส.อบต.
๑ ศรีวิชัย
ทองเพ็ชร ไชยสุระ
๖. นายสถิต ลูกเงาะ
ส.อบต.
๒ โนนอุดม
สถิต ลูกเงาะ
๗. นายทองใบ กองตุ้น
ส.อบต.
๒ โนนอุดม
ทองใบ กองตุ้น
๘. นายปรีชา วงศ์ษาราช
ส.อบต.
๓ แก้ง
ปรีชา วงศ์ษาราช
๙. นางสุนันทา บุญชิต
ส.อบต.
๓ แก้ง
สุนันทา บุญชิต
๑๐. นายสกล ช่วยจันทร์ดี
ส.อบต.
๔ หัวนา
สกล ช่วยจันทร์ดี
๑๑. นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์
ส.อบต.
๔ หัวนา
ไพวัลย์ สารสวัสดิ์
๑๒. นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
ส.อบต.
๕ ขัวสูง
พิเชษฐ์ แสนอุบล
๑๓. นายเด่นชัย เหง้าน้อย
ส.อบต.
๖ ดอนแดง
เด่นชัย เหง้าน้อย
๑๔. นายสงวน สุเทวี
ส.อบต.
๗ โคกสะอาด
สงวน สุเทวี
ณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง
๑๕. นายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง
ส.อบต.
๗ โคกสะอาด
๑๖. นายวรเพ็ญ อุปสัย
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
วรเพ็ญ อุปสัย
๑๗. นายอุดร บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
อุดร บุตรเพ็ง
๑๘. นายสุรพล พิมพ์ขวา
ส.อบต.
๙ โนนสวาท
สุรพล พิมพ์ขวา
๑๙. นายจันทะจร สีลาดเลา
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร สีลาดเลา
๒๐. นายร่มเย็น กองแก้ว
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น กองแก้ว
๒๑. นายคมกริช ทุมมนตรี
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา คมกริช ทุมมนตรี
๒๒. นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี เรียงจันทร์
๒๓. นายเฉลียว บุญเฮ้า
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
เฉลียว บุญเฮ้า
๒๔. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
๒๕. นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
สมพงษ์ บุตรเพ็ง
๒๖. นายเปรียบ เวียงคุต
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
เปรียบ เวียงคุต
๒๗. นายปรีชา โคตรปัญญา
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
ปรีชา โคตรปัญญา
๒๘. นายไพทูร ศรีโนนยาง
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
ไพทูร ศรีโนนยาง
๒๙. นายศิริรัตน์ ไฮวัง
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
ศิริรัตน์ ไฮวัง
๓๐. นายไพวัลย์ ขุนโสภา
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
ไพวัลย์ ขุนโสภา
๓๑. นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม
บัวรินทร์ ลาดเลียง
๓๒. นายเธียรชัย พรหมทัน
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม
เธียรชัย พรหมทัน

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ – สกุล
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายกำจัด นามวงษา
นายถวัลย์ ทุมมนตรี
นายกังวาน จันทมาลา
นายวิทยา กาสุริย์
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นางอนงค์ โพธิราช
นายศรายุทธ จันทร์คำ
นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์

ผู้รับฟังการประชุม

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

นายก อบต.ศรีวิชัย
พรชัย วงศ์อุดมศิลป์
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
กำจัด นามวงษา
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
ถวัลย์ ทุมมนตรี
เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย
กังวาน จันทมาลา
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
วิทยา กาสุริย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
มะลีวัน วรรณวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
มิตรชัย ไชยยศ
กองการศึกษา
ฉวีวรรณ แก้วพรม
นิติกรชำนาญการ
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ
อนงค์ โพธิราช
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ศรายุทธ จันทร์คำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ อุตศาสตร์

-ไม่ม-ี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภา อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.
๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
-ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์ เรี ยน ท่านนายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลศรีวิ ชัยพร้อมคณะ สมาชิกสภา อบต. ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประธานสภาฯ
ประชุม สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตำบลศรีวิชั ย สมั ยสามั ญ สมั ยที่ ส าม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุม
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. ต่อไป

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุม จำนวน ๓๑ ท่าน ครบองค์ประชุม การประชุม
สภา อบต. ในวั น นี้ เป็ น การประชุ ม ในระเบี ย บวาระเรื่ อ งการพิ จ ารณาข้ อ บั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ หากมีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้ซักถามและถามในประเด็ นที่อยู่ในระเบียบวาระ ห้าม
ถามเรื่องอื่น ๆ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญท่านสกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ
ประธานสภาฯ
นายสกล ช่วยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๔

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
บั ด นี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ด ำเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว
ปรากฏว่า ไม่ มี ร ายการแก้ ไข รายละเอี ยดตามเอกสารที่ ได้ เสนอเข้าสู่ ส ภาเพื่ อร่ว มกั น
พิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยดังกล่าว ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

สกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการ
( นายสกล ช่วยจันทร์ดี )
ส.อบต. ม.๔

(ลงชื่อ)

คมกริช ทุมมนตรี กรรมการ
( นายคมกริช ทุมมนตรี )
ส.อบต. ม. ๑๑

(ลงชื่อ) ปรีชา โคตรปัญญา กรรมการ
( นายปรีชา โคตรปัญญา )
ส.อบต. ม.๑๔
(ลงชื่อ)

อุดร บุตรเพ็ง
กรรมการ
( นายอุดร บุตรเพ็ง )
ส.อบต. ม.๘

๔

(ลงชื่อ)

ร่มเย็น กองแก้ว กรรมการ
( นายร่มเย็น กองแก้ว )
ส.อบต. ม.๑๐

(ลงชื่อ) ณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง กรรมการ
( นายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง )
ส.อบต. ม.๗
(ลงชื่อ)

พิเชษฐ์ แสนอุบล กรรมการ/เลขานุการ
( นายพิเชษฐ์ แสนอุบล )
ส.อบต. ม.๕

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ท่านสกล ช่วยจันทร์ดี
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ประธานสภาฯ
จะแก้ ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีส มาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติที่
ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ แปรญัตติ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ งนี้ ได้ พิ จ ารณาร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ แล้ว และที่ประชุมมีมติกำหนด
ประธานสภาฯ
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต.มีมติรับ
หลั ก การแห่ งร่ างข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณ คื อ วั น ที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐น. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และประธานสภาได้ ส่ งร่างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย
ดังกล่าว ไปให้คณะกรรมการ ฯ แปรญัตติพิจารณา
ขอเรียนเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานการแปรญั ตติต่อ ที่
ประชุมสภา อบต.
นายเหรียญ ยางไชย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่งร่าง
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติประจำสภา ฯ ข้อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มี

๕
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และประธานสภา อบต. ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ
พิจารณารายละเอียด นั้น
ระหว่างกำหนดเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังกล่าว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายฉบั บ นี้ แ ต่ อ ย่ างใด ผลการพิ จารณาร่างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้
๑.เอกสารงบประมาณส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๒.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ ๒ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มกี ารยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๓.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-รายจ่ายตามแผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๓) แผนงานการศึกษา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๔) แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๖) แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๑๐) แผนงานการเกษตร ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๑๑) แผนงานงบกลาง ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าว เป็ นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นา อบต. ที่สนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการของประชาชน และการกำหนดรายจ่ายมีความเหมาะสมกับสถานะการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามร่างเดิม เพื่อให้ป ระธานสภา อบต. นำเสนอสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลศรีวิชัย
พิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

เหรียญ ยางไชย ประธานกรรมการ
( นายเหรียญ ยางไชย )

๖

(ลงชื่อ)

ทองใบ กองตุ้น
กรรมการ
( นายทองใบ กองตุ้น )

(ลงชื่อ)

สมพงษ์ บุตรเพ็ง
กรรมการ
( นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง )

(ลงชื่อ)

สกล ช่วยจันทร์ดี
กรรมการ
( นายสกล ช่วยจันทร์ดี )

(ลงชื่อ)

เธียรชัย พรหมทัน
กรรมการ/เลขานุการ
( นายเธียรชัย พรหมทัน )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่
๒ ให้ ป รึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญั ตติห รือที่คณะกรรมการแปรญั ตติ
ประธานสภาฯ
แก้ไขไว้เท่านั้ น เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อฝ่ ายบริห ารและสมาชิกสภา
อบต. ไม่ได้ยื่ นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ และเสนอร่างข้อบัญ ญัติตามร่างเดิม มี
สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่า
- สมาชิ ก สภาท่ า นใดเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามร่างเดิม เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง )
๓.๒ ญัตติที่ ๒ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สภาแห่งนี้
ได้มีมติกำหนดการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๓ ลงมติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดังนั้นการ
ประชุมพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัตฯิ ในวาระที่ ๓ ก็ขอใช้มติเดิมของที่ประชุมคือประชุมใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไปข้อเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ญัตติที่ ๒ ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ และชี้แจง
หลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เชิญครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ
นายก อบต.ศรีวิชัย
รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๓
รายการ ดังนี้

๗
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐
บาท คงเหลือก่อนโอน๓๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๔๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ Core ) จำนวน ๑ หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
๑.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz
และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก ( Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน
หรือ
๒.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖X๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth
๒.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน๒๘๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ ( ๑๘ หน้า/นาที )
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)

๘
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑
b , g , n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom
๓.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน๒๗๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐
บาท
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็นเงิน
ที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน
การโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย มีนโยบายการบริหารราชการโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เน้นการให้บริการที่
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และเครื่องใช้สำนักงานที่สำคัญและมีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ในปัจจุบันคือสื่อคอมพิวเตอร์ เพราะ
สามารถทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการ
ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ทำให้องค์กรได้รับรู้ข่าวสาร
จากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนครและยังสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ทันท่วงที
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีภารกิจงานที่สำคัญ ประกอบด้วยงาน
การเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสวัสดิการและ

๙
พัฒนาชุมชน งานกฎหมายและคดี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภารกิจงานแต่ละภารกิจต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและ
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อความสะดวก รวดเร็วและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับงานกฎหมายและคดีต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนจากประชาชน การออกเดินเผชิญสืบ การไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาท การดำเนินการทางวินัย การสอบข้อเท็จจริง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในบางครั้งต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคล่องตัว พกพาได้สะดวกและสามารถ
นำติดตัวไปได้ทุกที่ นอกจากนี้แล้วต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการเชื่อมต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เช่น การรายงานข้อมูลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลการเลือกตั้งและการเบิกจ่ายฎีกาผ่านระบบ e-lass เป็นต้น ซึ่งมี
ความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
รายงานข้อมูลได้ทันตามห้วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
ปัจจุบันสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและรวดเร็ว เนื่องจากต้องรอสับเปลี่ยนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีแล้ว การทำงาน
ของเครื่องล่าช้า ชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม
และไม่คุ้มค่า ซึง่ กรณีนอี้ งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐
บาท คงเหลือก่อนโอน๓๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๔๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ Core ) จำนวน ๑ หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
๑.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz
และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก ( Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน
หรือ
๒.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด

๑๐
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖X๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth
๒.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
สืบเนื่องจากสำนักปลัด อบต. ยังไม่มีเครื่องพิมพ์ชนิดสี ทำให้การพิมพ์รูปภาพต้องใช้การ
พิมพ์แบบขาวดำซึ่งให้รายละเอียดของภาพที่ไม่ชัดเจนและไม่สวยงาม ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ใช้อย่างเพียงพอจึงมีความ
จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน๒๘๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ ( ๑๘ หน้า/นาที )
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑
b , g , n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom
๓.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจาก
สำนักปลัด อบต.ไม่มีเก้าอี้สำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั่งทำงาน เก้าอี้ที่ใช้ควบคู่กับโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นเก้าอี้ที่ยืมมาจากห้องสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย จำนวน ๓ ตัว ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
และเพื่อให้มีเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อใช้อย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑
คงเหลือก่อนโอน๒๗๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐
บาท
สรุปยอดรายการขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓
รายการ รวมเป็นเงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ เป็นเงินจำนวน
๖๐,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์
๓.๓ ญัตติที่ ๓ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๓ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ
และชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เชิญครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสารข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ
นายก อบต.ศรีวิชัย
รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
๓ รายการ ดังนี้
๑.โต๊ะเหล็ก
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการโต๊ะเหล็ก เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๔,๐๐๐ บาท

๑๒
๒.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐
บาท คงเหลือก่อนโอน๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๔,๐๐๐ บาท
๓.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส )
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๕,๕๐๐
บาท คงเหลือ ๔,๕๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
อื่น รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๘,๕๐๐
บาท เป็นเงิน ๕๕,๕๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕ แรงม้า
- ท่อส่งน้ำ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
- กำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์
- ปริมาณน้ำ ๔๐ – ๓๐๐ ลิตร/นาที
- ตู้ควบคุมโอเวอร์โหลดรีเลย์
- สายไฟฟ้า VCT ยาว ๕๐ เมตร
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็นเงินที่
โอนในครั้งนี้จำนวน ๖๑,๕๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกอง
ช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ

๑๓
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่
ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน
ผู้อำนวยการกองช่าง
การโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑.โต๊ะเหล็ก เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจากกองช่าง ได้
ประสานขอตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมาบรรจุ
แต่งตั้งที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง แต่กองช่างยังไม่มี
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะมาบรรจุใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการโต๊ะเหล็ก เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๔,๐๐๐ บาท
๒.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจาก
กองช่าง ได้ประสานขอตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง แต่
กองช่างยังไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะมาบรรจุใหม่ และจัดซื้อเพื่อ
ทดแทนเก้าอี้สำนักงานที่ชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๔,๐๐๐ บาท
๓.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส )เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อสืบเนื่องจากกองช่าง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและบริหาร
กิจการน้ำประปาหมู่บ้าน ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ปัจจุบันนี้
กองช่างรับผิดชอบจำนวน ๘ หมู่บ้าน คือ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเกษตร หมู่ที่
๑๒ และบ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งปัญหาของระบบประปาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการ
ชำรุดของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าชำรุดเสียหายแล้วจะซ่อมแซมไม่ได้
ถ้าซ่อมใช้ก็จะเกิดอันตรายมากเพราะว่าจุ่มลงไปในน้ำ ประกอบกับน้ำประปาเป็น
สาธารณูปโภคที่สำคัญ แค่น้ำไม่ไหล ๑-๒ ชั่วโมง ก็เดือดร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว กองช่างจึงวางแผนว่าจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) มาสำรองไว้เพื่อทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

๑๔
ทันท่วงที ถ้ารอให้เกิดเหตุก่อนแล้วแก้ปัญหาจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมี
ความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๕,๕๐๐
บาท คงเหลือ ๔,๕๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น
รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕๕,๕๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕ แรงม้า
- ท่อส่งน้ำ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
- กำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์
- ปริมาณน้ำ ๔๐ – ๓๐๐ ลิตร/นาที
- ตู้ควบคุมโอเวอร์โหลดรีเลย์
- สายไฟฟ้า VCT ยาว ๕๐ เมตร
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็นเงินที่
โอนในครั้งนี้จำนวน ๖๑,๕๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง ที่ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ เป็นเงินจำนวน
๖๑,๕๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์
๓.๔ ญัตติที่ ๔ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๕
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๔ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ
และชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เชิญครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ
นายก อบต.ศรีวิชัย
รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๓
รายการ ดังนี้
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์
โอนลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๓,๒๐๐ บาท โอน
ลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๓,๒๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก ( ๖ core ) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า ๒ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

๑๖
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๓,๒๐๐ บาท โอนลด ๘,๙๐๐
บาท คงเหลือ ๔๔,๓๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEE ๘๐๒.๑๑b , g , n ) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom
๓.โครงการต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย
โอนลด
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๔,๓๐๐
บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔,๓๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร โครงการต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยทำการต่อเติมกันสาด
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๔ ช่อง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่
/๒๕๖๒
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็น
เงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

๑๗
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้นางฉวีวรรณ แก้วพรม ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ซึ่งมีอยู่จำนวน ๒ เครื่อง ได้จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑
จำนวน ๑ เครื่อง และอีก ๑ เครื่อง จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปัจจุบันมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรม ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน ได้ทำการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง
และยิ่งอายุการใช้งานมากขึ้นเครื่องก็เริ่มเสียบ่อย หมดเงินงบประมาณในการซ่อมบำรุงไป
เป็นจำนวนมาก หากจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สำคัญจะต้องทำการซ่อมใหญ่ซึ่งจะทำให้ไม่คุ้มค่า
ในการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องโอน
ลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๓,๒๐๐ บาท โอน
ลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๓,๒๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก ( ๖ core ) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า ๒ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๑๘
- มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจาก
เครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และมีเพียง ๑ เครื่อง ปัจจุบันมี
สภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากผ่านการใช้งานมาอย่างหนักตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่
ผ่านมา ผ่านการซ่อมบำรุงแล้วหลายครั้ง สภาพในปัจจุบันคือเสียค่อนข้างบ่อย เช่นกระดาษ
ติดบ้าง เครื่องไม่ทำงานหรือทำงานช้า และในบางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขอใช้เครื่องพิมพ์ของกองคลัง
ไปใช้เป็นการชั่วคราวก่อน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีเครื่องพิมพ์ใช้อย่างเพียงพอในการทำงานจึงมีความจำเป็นต้องโอน
ลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบประมาณตัง้ ไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๓,๒๐๐ บาท โอนลด ๘,๙๐๐
บาท คงเหลือ ๔๔,๓๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEE ๘๐๒.๑๑b , g , n ) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom
๓.โครงการต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สืบเนื่องจากในฤดู

๑๙
ฝน ฝนจะสาดเข้าทางหน้าต่างทำให้มีน้ำขังในอาคาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กอย่างมาก
เพราะอาจทำให้ลื่นล้มได้ สาเหตุดังกล่าวทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยให้กับเด็กจึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๔,๓๐๐
บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔,๓๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร โครงการต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยทำการต่อเติมกันสาด
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๔ ช่อง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่
/๒๕๖๒
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็น
เงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณผู้อำนวยการการศึกษาฯ ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในญัตติที่ ๔ รวมจำนวน ๓ รายการ
เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์
๓.๕ ญัตติที่ ๕ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๕ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ
และชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

๒๐
พิจารณา เชิญครับ
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ
นายก อบต.ศรีวิชัย
รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
๔ รายการ ดังนี้
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๒๕,๑๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๓,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ core ) จำนวน ๑
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
๑.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ( Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า ๑๐
แกน หรือ
๒.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi ( IEE 802.๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth
๒.ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน มอก.
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๐๓,๑๐๐ บาท โอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒๑
รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน มอก.จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐ บาท
๓.โต๊ะคอมพิวเตอร์
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้
ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙๒,๑๐๐ บาท โอนลด ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๑๙๐,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๔.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มา
ซึ่งบริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙๐,๑๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๑๘๐,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔ รายการ รวมเป็น
เงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เหตุผลความจำเป็นในการตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีนโยบายการบริหาร
ราชการโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ และเครื่องใช้สำนักงานที่สำคัญและมีบทบาทในการปฏิบัติงานในปัจจุบันคือ
สื่อคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลด
ความผิดพลาดในการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และยัง
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที

๒๒
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีภารกิจงานที่สำคัญ ภารกิจงานแต่ละงาน
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติเพื่อความสะดวก รวดเร็วและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่
ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แล้วต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศอื่นๆ เช่น การรายงานข้อมูล
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายฎีกา e-GP การซื้อ/การจ้างผ่านระบบ e-Lass การจ่ายเงินประกันสังคม
จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกอย่าง เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลได้ทันตามห้วง
เวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
ปัจจุบันกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีแล้ว การทำงานของเครื่อง
ล่าช้า ชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมและไม่
คุ้มค่า จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๒๕,๑๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๓,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ core ) จำนวน ๑
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
๑.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ( Graphics Processing Unit ) ไม่น้อย
กว่า ๑๐ แกน หรือ
๒.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi ( IEE 802.๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth

๒๓
๒.ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน มอก.เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่อง
จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีความจำเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
มอก. ในการจัดเก็บฎีกาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อ
การค้นหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีงบประมาณ และไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๐๓,๑๐๐ บาท โอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน มอก.จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐ บาท
๓.โต๊ะคอมพิวเตอร์ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่อง
จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดทำ
แผนที่ภาษี จำนวน ๑ ชุด แต่ยังไม่มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น กองคลัง จึงขอจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการจัดวางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและใช้งานสะดวก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีงบประมาณ และ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๙๒,๑๐๐ บาท โอนลด ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๐,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๔.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสืบเนื่อง
จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
แบบมีล้อมาใช้งาน เนื่องจากเก้าอี้ที่ใช้งานอยู่ชำรุดเพราะได้ใช้งานมาหลายปีแล้ว
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีงบประมาณ และไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๙๐,๑๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘๐,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒๔
รายการเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔ รายการ รวมเป็น
เงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในญัตติที่ ๕ รวมจำนวน ๔ รายการ
เป็นเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์
๓.๖ ญัตติที่ ๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( กองคลัง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายก อบต.ศรีวิชัย

ญัตติที่ ๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติและชี้แจง
หลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณา
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก. จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการ
กองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก. จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผล
ความจำเป็นเนื่องจากตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก. แต่เมื่อ
สำรวจสินค้าตามท้องตลาดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตรายใด
ผลิตตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อนที่มี มอก. ทำให้ไม่มีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าวในท้องตลาด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและทำให้สามารถจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒
บานเลื่อน มอก.ได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก. ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๗/๓๗ งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ข้อความเดิม
-ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก.
จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน มอก. จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
ข้อความใหม่
-ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน
จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน
จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ในญัตติที่ ๖ ที่ประชุมมีความเห็นเป็น
อย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์
๓.๗ ญัตติที่ ๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( กองการศึกษาฯ )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

๒๖
และสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติและชี้แจง
หลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณา
เชิญครับ
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็น ขออนุญาตให้นางฉวีวรรณ แก้วพรม ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ

นางฉวีวรรณ แก้วพรม
เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางฉวีวรรณผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อน มอก. จำนวน ๙,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความ
จำเป็นเนื่องจากตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (มอก.) แต่เมื่อสำรวจ
สินค้าตามท้องตลาดแล้วปรากฏว่าไม่มีสินค้าในท้องตลาดและไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจาก
ไม่มีผู้ผลิตรายใดผลิตตู้เหล็กบานเลื่อน ที่มี มอก. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและทำให้สามารถ
จัดซื้อตู้บานเลื่อนได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตูเ้ หล็กบานเลื่อน มอก. ที่ปรากฏตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๑๓/๓๗ โดยมี
รายละเอียดข้อมูลการแก้ไข ดังนี้
ข้อความเดิม
-ตู้เหล็กบานเลื่อน
จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ( มอก. ) จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อ
ใช้ในกองการศึกษา
-ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๑ ลำดับที่ ๕๘
ข้อความใหม่
--ตู้เหล็กบานเลื่อน
จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในกอง
การศึกษา

๒๗
-ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๑ ลำดับที่ ๕๘
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียด
ให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ในญัตติที่ ๗ ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ ๔ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมในนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ลงชื่อ ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๒๘

