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-สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
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ชื่อ – สกุล
นายแสงจันทร นิลคุณ
นายสุรธวัช อรรคนิมาตย
นายรถชพร รณเรืองฤทธิ์
นางปรางแกว พรมเสนา
นายไพบูรณ นพผล
นางสาวกิติมา ฤทธิวุฒิ
นายรัศมี ภูเขียว
นายคำพอง วรวงค
นางสาวกันตา วงคศิลป
นางมณีรัตน ชัยมงคล
นายสมเกียรติ พรมโสภา
นายทวีชัย ขจรฟุง
นายเน็บจูล แกวสะเทือน
นางจารุวรรณ ศิริสาร
นายบุญธรรม เจริญอาจ
นายกฤษฎา พงคศาสตร
นายประมวล ธรณี
นายเกษฎา ประวาระนา
นายไสว ใยยอง
นายพิชาติ อรรคนิมาตย
นายเอกพงษ พันธุพิมพ
นางสาวสุมาลี ไขษรศักดิ์

ผูไมมาประชุม

ตำแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
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ส.อบต.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๓
ส.อบต.หมู ๑3

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
แสงจันทร นิลคุณ
สุรธวัช อรรคนิมาตย
รถชพร รณเรืองฤทธิ์
ปรางแกว พรมเสนา เลขานุการสภา
ไพบูรณ นพผล
กิติมา ฤทธิวุฒิ
นายรัศมี ภูเขียว
คำพอง วรวงค
กันตา วงคศิลป
มณีรัตน ชัยมงคล
สมเกียรติ พรมโสภา
ทวีชัย ขจรฟุง
เน็บจูล แกวสะเทือน
จารุวรรณ ศิริสาร
บุญธรรม เจริญอาจ
กฤษฎา พงคศาสตร
ประมวล ธรณี
เกษฎา ประวาระนา
ไสว ใยยอง
พิชาติ อรรคนิมาตย
เอกพงษ พันธุพิมพ
สุมาลี ไขษรศักดิ์

๒

1. นายสมบัติ สุดานิช
2. นายธงชัย วรรณสุทธิ์
3. นายพุด ฉ่ำมณี
4. นางสาวพัชรา ศรีสุระ
5. นางวิพญาพร อักษรวิลัย
6. นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
7. นายรัก อุนเจริญ
8. นายอภิสิทธิ์ สมญา
9. นายชยพล ทูลมี

ผูเขารวมประชุม
นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล
หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวเลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต. เขาหองประชุมสภา และ
ไดเชิญทานประธานสภาฯ นายแสงจันทร นิลคุณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
นายแสงจันทร นิลคุณ - เมื่อครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
(ประธานสภาฯ)
ประจำป 2563 ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบต.บึงงาม ไดอานประกาศองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2563 ครับ
นางปรางแกว พรมเสนา - ไดอานประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
(เลขานุการสภาฯ )
บึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2562
ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล บึงงาม จะดำเนินการเปดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำป 2563 เนื่องจากถึง
กำหนดสมัยการประชุมสภาฯตามที่กำหนด ไว เพื่อชี้แจงขอราชการ และการพิจารณา
ญัตติอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามอำนาจหนาที่ของ สภาฯ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ
ขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม สภาท องถิ่น
พ.ศ. 2547 จึง เรีย กประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส ว นตำบลบึ ง งาม สมั ย สามั ญ
สมัยที่หนึ่ง ประจำป 2563 ตั้งแตวันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63

๓

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายแสงจันทร นิลคุณ - ไมมี
(ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
นายแสงจันทร นิลคุณ - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานอานบันทึกรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)
ใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายคำพอง วรวงค
- เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมนายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.ม.๔)
สมาชิก หมู ๔ เปนกรรมการและเลขานุการในการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา
อบต.บึงงาม สำหรับการตรวจบันทึกรายงานการประชุมรายละเอียดดังนี้ วันนี้วันที่
13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป ๒๕62 ไปแลวนั้น
บั ด นี ้ เ ลขานุ ก ารสภาได เ สนอใหค ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม และ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองตอไป

นายแสงจันทร นิลคุณ - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกตรวจรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)
ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาหรือไม ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผาน
มาครับ
ที่ประชุมสภาฯ
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำป 2562 ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำป 2563 และสมัยแรก ประจำป 2564
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.หมู ๔)

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ครับปรกติแลวเรากำหนดไว 4 สมัย สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ ปนี้ผมก็จะขอ
มติกับที่ประชุม วาสมัยที่ 2-4 เราจะกำหนดวันไหนบางมีสมาชิกทานใดจะเสนอครับ
- ครับผมขอเสนอตามระเบียบวาระ ปสมัยที่ผานมา คือ
สมัยประชุมสามัญ ประจำป ๒๕63
สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕63
สมัยที่สอง วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕63
สมัยที่สาม วันที่ ๑ - 15 สิงหาคม ๒๕63
สมัยที่สี่
วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕64
สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕64 ครับ
- มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
เรือ่ งพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำป 2563 และสมัยแรก ประจำป 2564
ดวยครับ
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการโอนงบประมาณรายจายสำนักปลัด
นายแสงจันทร นิลคุณ - เชิญทานนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสมบัติ สุดานิช
(นายก อบต.)

-เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก หัวหนาสวนทุกทาน
ก็วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปงบประมาณป2563 ก็มีเรื่องที่จะ
พิจารณาหลายอยางนะครับขอกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้จะไดทั้งเรื่อง
จัดซื้อจัดจางนะครับไมวาจะเปนโตะทำงานโตะหองประชุม การโอนเงินแลวก็ เรื่อง
การจายภาษีเรื่องการขนยายเรือกำจัดผักตบชวาตอนนี้ทางกรมบรรเทาสาธารณภัย
โดยผานโยธาธิการจังหวัดรอยเอ็ดเพราะวาเราขอไป 2 ปแลวตอนนี้เหลืออยูที่หวยวัง
นองจังหวัดอุบลราชธานีไดใหทางกองชางประสานไปที่รถเครนและรถเทรลเลอรลาก
เรือขนยายประมาณ 46,000 บาทเปนคาใชจายของอบต.เปนแตเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่อง
น้ำมันโยธาธิการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบเราจนเสร็จเปนเรือใหญลำนึงเรือเล็กลำนึงที่

๕

23 เดือนเล็กจะมากอนนะวันที่ 25 ลำใหญจะตามมาทีหลังทำไปแลวประมาณครึ่งนึง
ก็จะทำพิธีเปดก็จะเรียนเชิญผูวามาเปนประธานในการเปดงานดวยนะครับตอนนี้เราก็
จะหาเงินเปนคาชักลาก 46,000 บาท อีกเรื่องนึงเรื่องของทอตัวหนอนบานโนนราษี
ตอนนี้ไดแลวนะครับตามรายละเอียดที่ลงไวทุกอยางนะครับราคาอยูประมาณ
80,000 กวาบาทสำหรับผมก็มีเรื่องที่จะแจงเพียงเทานี้ครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับตอไปเชิญหัวหนาสำนักปลัดครับ
(ประธานสภาฯ)
นางทิวา รณเรืองฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(หัวหนาสำนักปลัด)
ดวยสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม มีเหตุความจําเปนในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ สํานักงาน ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุ และครุภัณฑ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการ จึงมีความ ประสงคขอโอนงบประมาณรายจายมาตั้งเปนรายการใหม
ดังนี้
(1.) ขอโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
๑. คาจัดซื้อโตะทํางาน
๑.๑ คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ ๑-๒ พรอมเกาอี้ ตั้งไว ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ ๑-๒ พรอมเกาอี้ จํานวน ๒ ชุดๆละ ๓,๕๐๐ บาท โดย
มี คุณลักษณะดังนี้
- ขนาด ๑๒๐*60*7๕ ซม.
- โตะทําจากโครงไมจริง ปดดวยไมอัด
- ขาเปนเหล็กแปบกวางสี่เหลี่ยม
- ทาสีธรรมชาติ
๑.๒ คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ ๓-๖ พรอมเกาอี้ ตั้งไว ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คา จัดซื้อโตะทํางานระดับ ๓-๖ พรอมเกาอี้ จํานวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด ๑๕๐*80*๗๕ ซม.
- โตะทําจากโครงไมจริง ปดดวยไมอัด
- ขาเปนเหล็กแปบกวางสี่เหลี่ยม
- ทาสีธรรมชาติ
๑.๓ คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบลอหมุน หุมหนัง ตั้งไว 5,5๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบลอหมุน หุมหนัง จํานวน 5 ตัว ๆ ละ ๑,100 บาท
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1.4คาจัดซื้อโตะพับหนาเมลามีน ตั้งไว 52,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ
พับหนาเมลามีนจำนวน 20 ตัว ตัวละ 2,600 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ขนาดกวาง 90 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.
- โครงขาเหล็ก 1.2 นิ้ว พับได
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๑. คาจัดซื้อชุดลําโพง ตั้งไว ๑8, 8๔๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดลําโพง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ คาจัดซื้อขาไมลตั้งโตะ คอออน ฐานกลม
จํานวน ๑ อัน
๑.๒ คาจัดซื้อไมโครโฟน
จํานวน ๒ ตัว
๑.๓ คาจัดซื้อตูลําโพง ขนาด ๑๕ นิ้ว
จํานวน ๒ ใบ
๑.๔ คาจัดซื้อสายลําโพง ขนาด ๒๐ เมตร
จํานวน ๒ เสน
๑.๕ คาจัดซื้อสาย P.CANNON+J.CANNON (สายไมล) จํานวน ๒ เสน
๑.๖ คาจัดซื้อขาไมค
จํานวน ๒ อัน
๑.๗ คาจัดซื้อขาตั้งตูลําโพง
จํานวน ๒ อัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑8,๘๔๐ บาท
ประเภท ครุภัณฑอื่น ๆ
๑. คาจัดซื้อเวทีส ํา เร็จรูป ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ อ เวที
สําเร็จรูป โดยมี คุณลักษณะดังนี้
๑.๑ ขนาดกวาง ๒.๔ ม. ยาว 5 ม. สูง ๑ ม. ปรับขาได มีฉากโครงดานหลังที่สูง
จากพื้นเวที ๔ ม. พื้นเวทีทําดวยไมอัด
จํานวน ๑ หลัง
รวมงบประมาณในการขอโอนทั้งหมดเปนจํานวน เงิน 107,840 บาท
โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภท เงิ น ค า ตอบแทนสมาชิ ก สภา อปท. ตั ้ ง ไว ๒,๐๕๙,๒๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก อ นโอนลด ๑๐๘,๔๐๐ บาท ขอโอนลดครั ้ง นี้จ ํา นวน
๔๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๖๕,๔๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ตั้งไว ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอนลด ๘๔,๑๙๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน ๒๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณ ๕๔,๖๙๐ บาท
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
รายการค า ใช จ  า ยในการฝ ก อบรมสั ม มนาและเดิ น ทางไปราชการ ตั ้ ง ไว
๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ 8๑,๕9๒ บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๓๘,8๔๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๔๒,๗๕๒ บาท
รวมงบประมาณในการขอโอนลดทั้งหมดเปนจํานวนเงิน ๑๐๗,๕๔๐ บาท
(2.) ขอโอนงบประมาณเพิ่ม
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1. เพื่อใชในการซอมแซมตัวหนอนเปนจำนวนเงิน 8,5000 บาท
ขนาดทอ 300 มม. ยาว 4.00เมตร ความหนา 30 มม.
รับแรงดัน 10 บาร พรอมหนาแปลนเหล็ก 2 ขาง จำนวนขางละ 12 รู
ขนาดหนาแปลน PN ตัวทอเสริมใยเหล็กอยางดีทนตอสภาพการใชงาน
โดยขอโอนลดจาก
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 35,000 บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุย
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
67,898 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 57,898 บาท
รวมงบประมาณในการขอโอนลดทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 25,000 บาท
อาศัย อํา นาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ย วิธ ีงบประมาณ
องคกรปกครองสว นทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น”
ขอเสนอและพิจารณา เพื่อเปนการใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทองถิ่น .จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอบคุณคะ
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นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ

(ประธานสภาฯ)

ถาไมมีผมขอความเห็นชอบเรื่องการโอน งบประมาณรายจายสำนักปลัด ดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเรื่องการโอน งบประมาณรายจายสำนักปลัด
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

4.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจายกองคลัง
นายแสงจันทร นิลคุณ - เชิญผูอำนวยการกองคลังครับ
(ประธานสภาฯ)
นายรัก อุนเจริญ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกองคลัง) ดวยกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม เกาอี้สํานักงานที่มีอายุการใชงานเกิน
๕ ป จํานวน ๓ ตัว รายละเอียดดังนี้
๑.เกาอี้สํานักงาน
๑.๑ เกาอี้สํานักงาน รหัส ๔๐๑-๓๔-๐๐๘๕
๑.๒ เกาอี้สํานักงาน รหัส ๔๐๑-๓๔-๐๐๘๘
๑.๓ เกาอี้สํานักงาน รหัส ๔๐๐-๔๖-๐๐๒๐
ซึ่งเกาอี้ดังกลาว ไดหมดประสิทธิภาพการใชงานและไมคมุ คากับการซอมแซม กอง
คลัง จึงมีความ จําเปนตองจัดซื้อเกาอี้สํานักงานใหมเพื่อทดแทนของเดิม รวมทั้ง
เพื่อใหพรอมใชงานในปจจุบัน
๒. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
เนื่องจากเครื่องพิมพที่มีใชงานอยูนั้น ไมมีแบบพิมพสีสําหรับใชงานพิมพเอกสาร
ประกอบกับ ตอ งพิมพ รูปภาพที่อยูอ าศัยของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา ง และ
อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
จําเปนตองจัดซื้อ แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาวไว จึงขอ
อนุมัติตั้งเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๔ ตัว และเครื่องพิมพ
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ชอง จํานวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. เกาอี้ทํางานแบบลอหมุน หุมหนัง ราคา 9,900 บาท จํานวน ๔ ตัว รวม
เปนเงิน ๔,๔๐๐ บาท
๒. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ราคา ๑๕,000 บาท
จํานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
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-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 500x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที
(ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB -สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A๔ (ขาวดํา และ สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา
1200X1200dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถทําสําเนาไดสูงสุด
ไมนอยกวา ๔๔ สําเนา
-สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง 400 เปอรเซ็นต
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายจายเพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบลอหมุน หุมหนัง
จํานวน ๔ ตัว งบประมาณ ๔,๔๐๐.- บาท (สี่พันสี่รอยบาทถวน)
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน รายการเพื่อจายเปนคาวัสดุ ตาง ๆ ที่จําเปนตองใช ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟม สมุดบันทึก สิ่งพิมพที่ ได
จากการซื้ออื่น ๆ ตั้งไว ๕๐,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕๐,000.บาท โอนลด ๔,๔๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๕,600.บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายจายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๑๕,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูล
ที่ดินและสิ่ง ปลูกสรางในเขต อบต.บึงงาม ตั้งไว ๓๐,000.- บาท งบประมาณ

๑๐

คงเหลือกอนโอน ๓๐,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท งบประมาณคงเหลื อ
หลังโอน ๒๐,000.- บาท และ
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
-ประเภทค า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ อ มแซม รายการเพื ่ อ จา ยเปน ค า ซ อ มแซมและ
บํารุงรักษาครุภัณฑที่ ชํารุดและเสื่อมสภาพ ตั้งไว 10,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด ๕,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๕,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยวิธ ีก ารงบประมาณ ขององคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไข ลม (ฉบับ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก ไ ขเปลี ่ ย นแปลง งบประมาณ ข อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือ ไปตั้งจา ยเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุม ั ติข องสภา
ทองถิ่น” จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ครับขอบคุณครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ

(ประธานสภาฯ)

ถาไมมีผมขอความเห็นชอบเรื่องการโอนงบประมาณรายจายกองคลัง ดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเรื่องการโอนงบประมาณรายจายกองคลัง
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีวันนี้ก็ใชเวลาพอสมควร
(ประธานสภาฯ)
แลวผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมในวันนี้
ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.

๑๑

ลงชื่อ
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางปรางแกวพรมเสนา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
ลงชื่อ แสงจันทร นิลคุณ
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานประชุมนี้แลวไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ)

(นายรถชพร รณเรืองฤทธิ)์
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา พงศศาสตร)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

( นายคำพอง วรวงค)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

