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-สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 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
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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 2 ครั้งที่ 1
(ประธานสภาฯ)
ประจำป 2563 ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบต.บึงงาม ไดอานประกาศองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ.2563 ครับ
นางปรางแกว พรมเสนา - ไดอานประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
(เลขานุการสภาฯ )
บึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 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
สมัยทีส่ อง ประจำป 2563 ตั้งแตวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63

๓

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการเขาประชุมในชวงสถาณการณโรคโควิด 19
นายแสงจันทร นิลคุณ - ชวงนี้ก็ยังอยูในสถาณการโรคโควิดนะครับก็ขอใหทุกๆทานปฏิบัติตามมาตรการของ
(ประธานสภาฯ)
รัฐก็คือรักษาระยะหาง และสวมหนากากอนามัยทุกครังที่ออกจากบานดวยนะครับ
1.2 แนะนำเจาพนักงานที่ยายมาใหมและนักศึกษาฝกงาน
นายแสงจันทร นิลคุณ - เชิญแนะนำตัวครับ
(ประธานสภาฯ)
นางสาววนิดิ ชาวดอน - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
(เจานักงานธุรการ)
ดิฉันนางสาววนิดา ชาวดอน ตำแหนงเจานักงานธุรการปฏิบัติงาน โอยยายมาจาก
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยคะ
นางสวาจุฬารัตน พลเยี่ยม - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
(นักศึกษาฝกงาน)
ดิฉันนางสวาจุฬารัตน พลเยี่ยม มาจากวิทยาลับการอาชีพรอยเอ็ดคะ
ฝกงาน 4 เดือนสังกัดสำนักปลัดคะ ขอบคุณคะ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
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
25 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป ๒๕63 ไปแลวนั้น
บั ด นี ้ เ ลขานุ ก ารสภาได เ สนอใหค ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม และ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองตอไป

๔

นายแสงจันทร นิลคุณ - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกตรวจรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)
ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาหรือไม ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผาน
มาครับ
ที่ประชุมสภาฯ
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน
3.1.1 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน สำนักปลัด
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับเชิญทานนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสมบัติ สุดานิช

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน

(นายกอบต.)

วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปงบประมาณป2563 ก็มีเรื่องที่จะ
พิจารณาหลายอยางนะครับขอกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้จะไดทั้งเรื่อง
การโอนเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงานและเรื่องเสนอเพื่อทราการทบทวน
เปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเปนกรอบในการจัดทำขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2564 ก็ขอยำนะครับชวงนี้เปนชวงสถาณการของโรค
โควิด 19 ก็ขอใหทุกๆทานปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดวยนะครับ สวมหนากาก
อนามัยและลางมือใหสะอาดทุกๆครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของตางดวยนะครับ ขอบคุณ
ครับ

๕

นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับตอไปเชิญหัวหนาสำนักปลัดครับ
(ประธานสภาฯ)
นางทิวา รณเรืองฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(หัวหนาสำนักปลัด)
-ดวยสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม มีเหตุความจําเปนในการจัดซือ้
ครุภัณฑสํานักงาน เนื่องจากครุภัณฑชํารุด และเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ จึงมีความประสงคขอโอนงบประมาณ รายจายมาตั้งเปนรายการใหม
ดังนี้
ดวยเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งหองสํานักปลัด รหัส การไมได โดยสํานัก
ปลัดไดซอมแซมมาหลายครั้ง ครั้งนี้ไดรับแจงจากชางซอมวาคอมเฟรชชั่น แอร
ชํารุดหนักถา ซอมตองเสียคาซอมเปนจํานวนมากไมคุมคากับงบประมาณ อีกทั้ง
สํานักปลัดยังไมมีเครื่องปริ้นสี แตการดําเนินงาน บางเรื่องตองรายงานรูปภาพสี
จึงมีความจําเปนขอโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจายซื้อครุภัณฑ รายละเอียดดังนี้
ขอโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
๑. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคา จัด
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้
๑.๑ เป น อุ ป กรณ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถเป น Printer Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
๑.๒ มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 900x900 dpi
๑.3 มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๑๕ หนา
ตอนาที
๑.๔ มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๑๔ หนาตอ
นาที
๑.๕ มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒๕๐ MB
๑.6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดําและสี)ได
๑.7 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา ๑๒๐๐.๑๒๐๐ dpi
๑.8 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
๑.9 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 9๙ สําเนา
1.10สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
๒. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) ตั้งไว ๓๐,๐๐๐
บาท เพื่อจา ยเปน คา จัด ซื ้อ เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๖,๐๐๐ ปท ียู
จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๒.๑ ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํากวา ๒๖,000 บีทียู

๖

๒.๒ ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
๒.๓ เครื่องปรับ อากาศที่มีความสามารถในการทํา ความเย็น ขนาดไมเ กิ น
๕๐,๐๐๐ บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕
๒.๔ ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
๒.๕ มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ตั้งไว ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอนลด ๕6,๐๔๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้จ ํานวน ๕1,๐๐๐
บาท คงเหลืองบประมาณ ๕,๐๔๐ บาท
3.คาจัดซื้อโพเดี่ยมแทนบรรยาย จำนวน 1 ชิ้น ชิ้นละ 5,000 บาท
4. คาจัดซื้อสายดับเพลิง ตั้งไว 23,000 บาท จำนวน 2 ขนาด ดังนี้
4.1 ขนาดกวาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เสน
เสนละ 7,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
4.2 ขนาดกวาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เสน
เสนละ 11,500 บาท เปนเงิน 23,000 บาท
โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตำบล ตั้งไว 3,01๐,๐๐๐ บาท โดย
ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน 43,๐๐๐ บาท
ขอกฎหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย วิ ธี
งบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ า ยในหมวดคา ครุ ภ ัณฑ ที ่ ด ิ นและสิ่ ง ก อสรา ง ที ่ ทํ า ให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
ขอเสนอและพิจารณา เพื่อเปนการใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทองถิ่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๗

นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ

(ประธานสภาฯ)

ถาไมมีผมก็จะขอไปที่ขอที่ 3.1.2

3.1.2 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน กองคลัง
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับตอไปเชิญ ผอ.กองคลังครับ
(ประธานสภาฯ)
นายรัก อุนเจริญ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกองคลัง)

ดวยกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม มีเครื่องปรับอากาศรุนเกาที่เสื่อมสภาพจาก
การใชงาน สําหรับหองกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม และขอติดตั้งพัดลมโคจร
แบบติดผนัง เพื่อใหบริการ ประชาชนที่มาติดตองานราชการ และเพื่อใหมีเครื่องปรับอากาศ
พัดลมโคจร ที่ประหยัดพลังงาน เหลา และ คาใชจายดานงบประมาณไฟฟารวมถึงคาซอม
บํารุง ซึ่งเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน ของหนวยงานราชการ
จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว ขอ
อนุมัติตั้งเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1
เครื่อง และไตรม โคจรแบบติดผนัง จํานวน ๒ ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด
๒๔,๐๐๐บีทียู คือ จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง ตามมาตรฐานครุภัณฑธันวาคม ๒๕ งบประมาณ
หนา ๒๔ ขอ ๑๐.๖ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
- แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
- ขนาด ๒๔,000 บีทียู
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๘

๑) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํากวา ๒๔,000 บีทียู ๒) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคา
ติดตั้ง
๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บีทีย ตอง
ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร :
๔) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและการ
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา (Elsa grids)
หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน สามารถดักจับอนุภาค ผูนละออง และอุปกรณ
สามารถทําความสะอาดได
- แบบตั้งพื้นหรือแขวน
- แบบติดผนัง สําหรับแบบตูตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
๖) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช ๑ ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไมเกิน ๑๕ เมตร
๙) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมตํากวา ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,000 บาท ขนาดไมตํากวา
๔๐,000 บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
(๒) ชนิดตูตั้งพื้น ขนาดไมตํากวา ๓๓,000 บีทียู ๕,000 บาท ขนาดไมตํากวา ๔๒,000 บี
ทียู 5,000 บาท
(๓) ชนิดติดผนังขนาด ๑๒,000 - ๒๔,000 บีทียู ๓,000 บาท
๒. ติดตั้งพัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พรอมชุมควบคุม ณ หองกองคลัง
จํานวน ๒ ตัวราคา ๔,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑) พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้ง
๒) พัดลมและปลั้กไฟฟาไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
๓) ใบพัดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด ๑๖ นิ้ว ตั้งแต ๓ ใบขึ้นไป

๙

๔) ไดรับมาตรฐานประหยัด ไฟเบอร ๕
๕) ใชไฟฟาแรงดัน ๒๒๐ โวลท ความถี่ ๕๐ เฮิรท
6) มีสายดึงควบคุมเปด ปด สามารถปรับระดับแรงลมไดไมนอยกวา ๓ ระดับ
๗) สามารถปรับระดับกมเงยไดทุกระยะ
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
๑)ประเภท โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง เพื่ออํานวย
ความ สะดวกแกประชาชนที่มาติดตองานราชการและเพิ่มประสิทธิภาพงานกองคลัง ตั้งไว
๓๒,๔๐๐.00 บาท
๒)ประเภท โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พรอม
ติดตั้ง เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตองานราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ
งานกองคลัง สําหรับ คลายรอน และระบายอากาศ ตั้งไว ๔,000.00 บาท รวมเปนเงิน
งบประมาณ ๓๑,๔๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,012,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอน
โอน ๕๘๗,๘๓๐.- บาท โอนลด ๓๖,๕00.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 551,430
บาท
ขอกฎหมาย และระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”ขอเสนอ / พิจารณา ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม เพื่อพิจารณาตอไป ครับขอบคุณครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ

(ประธานสภาฯ)

ถาไมมีผมก็จะขอไปที่ขอที่ 3.1.3

๑๐

3.1.3 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับตอไปเชิญ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(ประธานสภาฯ)
นางสาวศรัญญา โคตรวงศ - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกองกอง
เนือ่ งดวย กองสวัสดิการสังคม ซึ่งใชอาคารศูนยพัฒนาและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบล
สวัสดิการสังคม)
บึงงาม เปน อาคารสํานักงาน ซึ่งมีพื้นที่ภายในอาคารกวางประมาณ ๑๑๒.๕ ตารางเมตร
และมีแสงแดดสองผานตลอด ทั้งวัน สงผลใหเครื่องปรับอากาศเครื่องเดิม ทํางานหนัก
ประกอบกับอายุการใชงานหลายป ทําให ประสิทธิภาพการทํางานลดลง จนมีการชํารุด
บอยครั้ง เกิดปญหาคาใชจายในการซอมแซม
เพื่อแกปญหาขางตน กองสวัสดิการสังคม ไดขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ และขอ
โอน งบประมาณ ในสวนของโครงการวันผูสูงอายุ และคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
และเดินทางไปราชการ หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 80,000 บาท เพือ่ เปนคาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เปนจํานวนเงิน 28,000 บาท (ราคา รวมคาติดตั้ง ) ชนิด
แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,000 บีทียู (ราคาและคุณลักษณะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)
ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงขอโอนงบประมาณ หมวดคาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ตั้งไว 90,000 บาท
คาใชจายโครงการวันผูสูงอายุ ตั้งไว ๓๐,000 บาท และคาใชจายในการ ฝกอบรมสัมมนา
และเดินทางไปราชการ ตั้งไว ๔๐,000 บาท
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ซอโอนงบประมาณ เปนจํานวนเงิน ๒๘,000 บาท เพื่อเปนคา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง ) ชนิดแบบติดผนัง ขนาด
๒๔,000 บีทียู โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํากวา ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ตอง
ไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร ๕
๔. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนดอื่นๆ ( นอกจากขอ ๓ ) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว

๑๑

เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ ๑ ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไมเกิน ๑๕ เมตร
ขอกฎหมาย และระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”ขอเสนอ / พิจารณา ขอไดโปรดนําเสนอตอที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม เพื่อพิจารณาตอไป คะขอบคุณคะ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ
ถาไมมีผมก็จะขอไปที่ขอที่ 3.1.4
3.1.4 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน กองการศึกษา

นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับตอไปเชิญ ผอ.กองการศึกษา
(ประธานสภาฯ)
นางสาวสภาวลี ไวยศักดิ์ - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกอง
-เนือ่ งดวย หองเรียนอนุบาล ๑/๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม
กอง การศึกษา)
มีความจําเปนที่ขอ โอนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจํานวน ๑ เครื่อง
ราคา ๒๘,000 บาท เนื่องจากสภาพเครื่องปรับอากาศ ตัวเดิมชํารุดบอยครั้งและสภาพ
อายุการใชงานนานหลายปแลว การทํางานของเครื่องปรับอากาศทํางานไดไมดี เทาที่ควร
ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กหองเรียนอนุบาล ๑/๑ จึงขอโอนเงินงบประมาณ หมวด
คาจางเหมารถรับ-สงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว ๑๓๒,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
เหมารถรับ-สงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนไปตามแผน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ขอโอนงบประมาณ เปนจํานวนเงิน ๒๘,000 บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,000 บีทียู โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํากวา ๒๔,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมไมเกิน 40,000 บีทียู
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕

๑๒

-ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอน จากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร : (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑) เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนาที่ ๘๘ ลําดับที่ ๓0)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติ
ขอกฎหมาย และระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”ขอเสนอ / พิจารณา ขอไดโปรดนําเสนอตอที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม เพื่อพิจารณาตอไป คะขอบคุณคะ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือเสนอหรือไมครับ
ถาไมมีผมก็จะขอมติในที่ประชุม เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษา

ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเรื่องการโอน งบประมาณรายรายจายเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษา
คะแนนเสียงดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ การทบทวน เปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อเปนกรอบในการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 (ไมมีการขอมติ)
นายแสงจันทร นิลคุณ - เชิญทานนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสมบัติ สุดานิช
(นายก อบต.)

-เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก หัวหนาสวนทุกทาน ครับ
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม

๑๓

เรื่องโครงการทั้งหมดที่ผานการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแตละหมูบานที่ไดรับ
ฟงความคิดเห็นจากเวทีประชุมประชาคมระดับหมูบาน
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม ไดขอความอนุเคราะหใหกํานัน
ผูใหญบานทุกหมูบาน ดําเนินการ ประชุมประชาคมเสนอโครงการเพื่อทบทวนการจัด
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยสรุปการจัดลําดับความสําคัญเพื่อทบทวน การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ในการเปนกรอบจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยการจัด เวทีประชุมระดับหมูบาน ระหวางวันที่ ๒๒-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ที่ผานมา เพื่อเปนการรับทราบปญหาที่เกิดขึ้น จริงในชุมชนตลอดจนเปนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน อันนํามาซึ่งการวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกาส ในการพัฒนาชุมชนตางๆ ใหเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ถูกตองและตอบสนอง
ความตองการ ของชุมชนอยางแทจริงนั้น
บัดนี้ การประชุมประชาคมระดับหมูบานตําบลบึงงาม ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสรุป จํานวนโครงการทั้งหมดของแตละหมูบานที่ไดจัด
เรียงลําดับความสําคัญของโครงการโดยผานที่ประชุมประชาคม ระดับหมูบาน
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการอันดับที่ 1ที่ผานการจัดเรียงลำดับความสำคัญของแตละหมูบานองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
หมูที่ 1 โครงการกอสรางเตาเผาขยะภายในหมูบานนาแพง
หมูที่ 2 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน
หมูที่ 3 โครงการกอสรางถนนยกระดับถนนคันพนัง รพ.สต. บึงงาม
ถึงหนาวัดบานมะบา
หมูที่ 4 โครงการกอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบานพรอมวางทอ
หมูที่ 5 โครงการยกระดับดินลงหินลูกรังภายในหมูบาน
หมูที่ 6 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน
หมูที่ 7 โครงการขยายลงหินลูกรังถนนนสายบานมะแว -บานดอนโมง
หมูที่ 8 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน
หมูที่ 9 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานดอนโมง - ต.เทอดไทย
หมูที่ 10 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคประจำหมูบาน
หมูที่ 11 โครงการยกระดับลงหินลูกรังถนนรอบหมูบาน
หมูที่ 12 โครงการกอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบานพรอมวางทอ
หมูที่ 13 โครงการประปรุงซอมแซมระบบน้ำประปาหมูบาน

นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
(ประธานสภาฯ)

๑๔

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีวันนี้ก็ใชเวลาพอสมควร
(ประธานสภาฯ)
แลวผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมในวันนี้
ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ปรางแกว พรมเสนา

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นางปรางแกว พรมเสนา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
ล
ลงชื่อ แสงจันทร นิลนิคุณ
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานประชุมนี้แลวไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ) รถชพร รณเรืองฤทธิ์

(นายรถชพร รณเรืองฤทธิ)์
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

กฤษฎา พงศศาสตร
(นายกฤษฎา พงศศาสตร)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ) คำพอง วรวงค

( นายคำพอง วรวงค)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

๑๕

