






เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต.เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. - ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ 
  รายงานการประชุมสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตามเอกสารที่แจกจ่าย
  ให้กับทุกท่านแล้ว 
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุม
  ครั้งที่แล้วบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มี ถือว่าที่สมาชิกสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วาระท่ี 2  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้มีมติรับหลักการร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับท่ี
  ประชุมสภา ได้ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้
  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ 
  พิจารณาค าแปรญัตติที่ได้รับมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอเชิญประธานคณะ  
  กรรมการแปรญัตติ ไดร้ายงานผลการประชุมในการพิจารณาค าแปรญัตติให้ที่ประชุม
  ได้รับทราบต่อไป 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ - ตามท่ีประธานสภา อบต.เสือหึง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภา อบต.เสือหึง ได้มีมติรับหลักการร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มาเพ่ือให้คณะ 
  กรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาค าแปรญัตติที่ได้รับต่อไป และท่ีประชุม ได้ก าหนด
  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
  1. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  
  2. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  3. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  4. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
  ณ ที่ท าการ อบต.เสือหึง ปรากฏว่าเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้บริหาร  
  อบต.เสือหึง หรือ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด และเม่ือ
  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้พิจารณาร่าง 
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  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าได้จัดท าขึ้นถูกต้องตาม
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตลอดจนระเบียบ 
  ต่าง ๆ และมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของร่าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจน 
  คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ขอสงวนค าแปรญัตติและเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว ้
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้บริหาร อบต.เสือหึง หรือสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดยื่นเสนอค าขอ
  แปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ไดร้ายงานการประชุมในการพิจารณาค า
  แปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
  ดังกล่าวแล้ว ผมจึงขอมติจากที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมาชิกสภา อบต.เสือหึง 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงาน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามทีค่ณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน จ านวน  18 
  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกสียง 1 เสียง 
วาระท่ี 3   การลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้บริหาร อบต.เสือหึง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 และสมาชิกสภา อบต.เสือหึง มีมติรับหลักการในวาระที่ 1
  และให้คงร่างเดิมในวาระท่ี 2 ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะให้ตราร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.เสือหึง หรือไม่ ใคร
  เห็นชอบ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2564 ของ อบต.เสือหึง จ านวน  18  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง 
  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้ นายก
  อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต. - ด้วย อบต.เสือหึง มีความประสงค์ที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 27 
  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จ านวน  12 รายการ ขอเชิญ 
  ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อไป ขอเชิญครับ  
นายวาทิต  รักษาพล - ส าหรับรายละเอียดของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 รายการ 
  ดังต่อไปนี้ 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ ์
 - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 1) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน  13,500 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 
   เป็นเงิน 13,500 บาท 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
    2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 3) 
 2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ตัว เป็นเงิน 14,950 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,990
   บาท เป็นเงิน 14,950 บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 1) 
 3) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,900 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900  
   บาท เป็นเงิน 3,900 บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 2) 
 โอนเพิ่ม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โอนเพ่ิม จ านวน  32,350 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลด จ านวน 
 32,350 บาท 
 - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
     17,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
   เครื่อง 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
   ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1
   หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 
 โอนเพิ่ม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนเพ่ิม จ านวน 17,000 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
 ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลด จ านวน
 17,000 บาท 
 แผนงานการศึกษา  
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ ์
 - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 1) ค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล จ านวน 10 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล ขนาดแผ่นหน้าโต๊ะ กว้าง 0.60 เมตร 
   ยาว 1.20 เมตร พื้นถึงหน้าโต๊ะ 0.50 เมตร สีโครงขาว ฟอร์ไมก้าขาว 
   จ านวน 10 ตวั ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 4 1) 
  



- 5 - 
 

 2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเด็ก จ านวน 40 ตัว เป็นเงิน 4,800 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเด็ก ขนาดที่นั่งกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.31 
   เมตร พื้นที่นั่งกว้าง 0.32 เมตร พื้นถึงหลังพิง 0.55 เมตร จ านวน 40 ตัว ๆ 
   ละ 120 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 4 2) 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
 และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 โอนเพิ่ม จ านวน 19,800 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลด จ านวน 
 19,800 บาท 
นางกัญญา  อมรกิจ - ส าหรับรายละเอียดของกองคลัง จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ ์
 - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
     17,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
   เครื่อง 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
   ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1
   หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 
 โอนเพิ่ม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
 ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนเพ่ิม จ านวน 
 17,000 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
 โอนลด จ านวน 17,000 บาท 
นายจารุวัต  เอียดสังข์ - ส าหรับรายละเอียดของกองช่าง จ านวน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ ์
 - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
     17,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
   เครื่อง 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
   ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1
   หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
  



- 7 - 
 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
   2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ โอนเพ่ิม จ านวน 17,000 บาท 
 โอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
 ได้มาซึ่งบริการ โอนลด จ านวน 17,000 บาท 
 - ประเภทอาคารต่าง ๆ   
 1) โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่ท าการ อบต.เสือหึง เป็นเงิน
     90,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อบต.เสือหึง โดยแยกเป็น    
   รายละเอียดดังนี้ 
 - งานปรับปรุงครอบสันหลังคาตะเฆ้สัน รอยต่อต่างๆ ของกระเบื้องและซ่อม
   ปั้นลมที่มีการรั่วซึม 
  - งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารขนาดพ้ืนที่ 180 ตารางเมตร โดยใช้แผ่น
   ฝ้าสมาร์ทบอร์ด พร้อมทาสีบัวปิดขอบ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
   พ.ศ. 2563 หน้า 7 ล าดับที่ 1 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร ต่าง ๆ  โอนเพิ่ม จ านวน 
 90,000 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลด จ านวน
 90,000 บาท 
 - ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
  1) โครงการปรับปรุงศาลาริมทาง ของ อบต.เสือหึง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 43,000 
      บาท  
 - เพ่ือท าการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักริมทาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร
   ยาว 4 เมตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา ดังนี้ 
 - ซ่อมเปลี่ยนหลังคา  42 ตารางเมตร 
 - ซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา 42 ตารางเมตร 
 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเชิงชาย ปิดจั่ว  20 ตารางเมตร  
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
   พ.ศ. 2563 หน้า 4 ล าดับที่ 6 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 โอนเพิ่ม จ านวน 43,000 บาท 

 โอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนโพรง - หนองบัว หมู่ที่ 5 
 โอนลด จ านวน 43,000 บาท 

                    2) โครงการปรับปรุงศาลาริมทาง ของ อบต.เสือหึง หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 43,000
     บาท 
 - เพ่ือท าการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักริมทาง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร
   ยาว 4 เมตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา ดังนี้ 
 - ซ่อมเปลี่ยนหลังคา  42 ตารางเมตร 
 - ซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา 42 ตารางเมตร 
 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเชิงชาย ปิดจั่ว  20 ตารางเมตร  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
   พ.ศ. 2563 หน้า 4 ล าดับที่ 7 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 โอนเพิ่ม จ านวน 43,000 บาท 
 โอนลด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลด จ านวน
 43,000 บาท 
 - ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1) โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านนายบัญชา หมู่ที ่ 1 เป็นเงิน
     151,400 บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านนายบัญชา หมู่ที ่ 1
   ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 470 เมตร 
   หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร ใช้วัสดุหนิคลุกปรับปรุง
   ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 470 เมตร ปริมาตรหิน
   คลุกไม่น้อยกว่า 242 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยเรียบ
   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย  
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 27 ล าดับที่
   4 
 โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง  โอนเพิ่ม จ านวน 151,400 บาท 
 โอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนโพรง - หนองบัว หมู่ที่ 5
 โอนลด จ านวน 151,400 บาท 
 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  มาแล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามบ้างไหม
  ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่สงสัยแล้ว ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไปว่าสมาชิกสภา อบต. 
  เสือหึง ท่านใดจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 รายการข้างต้น โปรด
  ยกมือ     
ที่ประชุม - มีมติเป็นอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 รายการข้างต้น จ านวน  18  
  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอพักการการประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ 
  รับประทานอาหารกันก่อน และจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือ ใน 
  เวลา 13.00 น. ขอเชิญครับ 
พักการประชุมเวลา 12.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธานสภา อบต. - ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
 5.2 ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้ นายก
  อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต. - ด้วย อบต.เสือหึง มีความประสงค์ที่จะขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
  เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 “ในกรณี
  ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ 
  จ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 



- 10 - 
 

  กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เนื่องจากขณะนี้ อบต.เสือหึง มี
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย และโครงการดังต่อไปนี้ยังไม่ได้
  ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก จึงขอรายงานขอ
  อนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.เสือหึง จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,98,700 
  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงถนนสายอมรศักดิ์ดา - พรุตีน   หมู่ที ่2 จ านวน 498,700
     บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายอมรศักดิ์ดา - พรุตีน หมู่ที ่2 ใช้เครื่องจักรรถ
  เกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร หรือปริมาณ
  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร ใช้วัสดุลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจร
  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,722
  ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยเรียบ วางท่อ คสล.คุณภาพชั้น 3 
  ขนาด 0.80X1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 31 ล าดับที่
   19 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.เสือหึง ไดร้ายงานขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก มาแล้วนั้น ไม่ทราบว่า
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่สงสัยแล้ว ผมจึงขอมติจากที่ประชุมต่อไปว่าสมาชิกสภา อบต. 
  เสือหึง ท่านใดจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
  จะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 1 โครงการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ    
ที่ประชุม - มีมติเป็นอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น 
  จะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 1 โครงการดังกล่าวข้างต้น จ านวน  18 เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต.เสือหึง - ด้วย อบต.เสือหึง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปี 
  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ฯ วันที่ 8 กันยายน 2563 
      ณ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา วันที่ 9เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วันที่ 9 กันยายน 2563  
       ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านดอนโตนด เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
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  3. โครงการอบรมการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 
      11 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคชธรรมราช เวลา
      09.00 น. - 15.00 น. 
 - จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต.เสือหึงทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติตามวันเวลาและสถานที่
   ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะซักถามบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 13.30 น.   
 
 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 

                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)         สุรพล  สินทรัพย์   ส.อบต. หมู่ 3  (ลงชื่อ)       นิภาภรณ์  ศรสีมโภชน์   ส.อบต. หมู่ 6 
                    (นายสุรพล  สินทรัพย์)                              (นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)           วิทูล  พรหมรักษ์  ส.อบต. หมู่ 9  (ลงชื่อ)       กัณหา  ทองก่ิง     ส.อบต. หมู่ 1 
                      (นายวิทูล  พรหมรักษ์)                              (นางกัณหา  ทองกิ่ง) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม         เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุรชัย  อุ้มชู   ส.อบต. หมู่ 4 
           (นายสุรชัย  อุ้มชู) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                        สภา อบต.เสือหึง ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)           วรวิทย์  ชูเสอืหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง  
  
 




