
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562  
เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2. นายพานิช  มีเล็ก รองประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
3. นายจ านูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
4. นายสมพงศ์   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
5. นายอุดม  แซ่เลี้ยว   สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
6. นายอัศวิน   นาวาเดช  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
7. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
8. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางสาวอรพินท์   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้ ลากิจส่วนตัว 
2. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 ลาป่วย 
3. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 ขาดประชุม 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต้  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต้ คนที่ 1  
3. นายวิรวัฒน์  หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต้ คนที่ 2  
4. นายปรีชา   นุ่นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต้   
5. นางสาวเรืองรตัน์  ขัตสากาญจน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
6. นายกิตติ  ไหมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 นายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ 
ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม  นายประทีป  ทองชู  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  นางสาวอรพินท์  บุษบา  เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ขอลากิจส่วนตัวเพ่ือประกอบพิธีฌาปนกิจศพบิดา  เพ่ือให้การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19 วรรคท้าย 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554   
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ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้น าวิธีการเลือก
ตามข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดบอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  

กระผมจึงขอให้สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกฯ คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
เฉพาะในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อครับ 
ประธาน    ขอเชิญนายอุดม สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
นายอุดม  แซ่เลี้ยว  เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุมในครั้งนี้ครับ  

พร้อมผู้รับรอง ประกอบด้วย นายณรงค์ ศรีประไพ สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 และ 
นายสุทัศน์ ทับเที่ยง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นาย
อัศวิน นาวาเดช สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เฉพาะ
ในการประชุมในครั้งนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เมื่อสภาฯ ได้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุมในครั้งนี้ ผม

ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่
ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง
หรือไม ่

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่กระผมได้

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 
พฤศจิกายน 2556 ไว้ 7 ด้าน  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  คือ “ร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ” ตลอดจนน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ถูกก าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด โดยยึด
ข้อระเบียบ กฎหมาย และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ นั้น 
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 เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผม
จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษาล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามกระผมขอ
เรียนว่า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็นการรายงานให้สภาฯ ทราบ โดยไม่มี
การลงมตคิรับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ที่จัดท าขึ้นนี้เป็นการ
ติดตามและประเมินผลในปี พ.ศ.2562 ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้สามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา
การด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงจ านวนโครงการ และ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการทั้งหมดด้วย รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษาล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามกระผมขอ
เรียนว่า รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562
เป็นการรายงานให้สภาฯ ทราบโดยไม่มีการลงมติครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 

2565 ครั้งที่ 2/2562  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตามที่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผน
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 2 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านนายเสถียร หมู่ที่  5 และ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมปรับปรุงถนนซอยต้นโด หมู่ที่ 4 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษาล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 ครั้งที่ 2/2562 ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 ครั้งที่ 2/2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน   7  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง  
 3.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยงานกองคลัง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
 3.4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.-บาท 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.-บาท ซึ่งมี
ยอดเงินคงเหลือ 116,000.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  17,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  
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 จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มี  DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้ งภายใน ( Internal)  หรือภายนอก 
(External) 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 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   7  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 

3.4.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 4,300.-บาท 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงาน 
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 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 200,000.-บาท ซึ่งมี
ยอดเงินคงเหลือ 116,000.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับการดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
4,300.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   7  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
 3.4.3 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จากแผนงาน 
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 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  200,000.-บาท ซึ่งมี
ยอดเงินคงเหลือ 116,000.-บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   7  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 

3.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หน่วยงานกองช่าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ คือ 
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  200,000.-บาท ซึ่งมี
ยอดเงินคงเหลือ 92,200.-บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงาน
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  23,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  
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 13,000BTU แบบติดฝาผนังหรือแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน มอก. 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) โดยติดตั้งใน
ห้องควบคุมเสียงตามสายและเครื่องควบคุมกล้อวงวงจรปิด (CCTV)  
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ  
ประธาน ผมขอเสนอท่านนายกฯ ให้ติดตั้งเหล็กดัดในห้องควบคุมเสียงตามสายและ

เครื่องควบคุมกล้อวงวงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัยครับ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผม

จะขอมติ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานกองช่าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ คือ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 23,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   7  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือฝากปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน

พ้ืนที่ ขอเชิญครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอฝากผู้บริหารช่วยดูแล
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ท่อประปา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วครับ 
ประธาน ผมขอฝากท่านนายกฯ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ขอให้ผู้บริหารได้จัดเตรียมแผน

ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย และเรื่องระบบประปาจุดวิทยาลัยการอาชีพ
กันตังขอให้นายกฯ เข้าไปดูแลบ ารุงรักษาบ้างเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ได้ครับ 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้
ให้ความเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  
ครับ และผมมีความคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ น่าจะมีเครื่องปั่น
ไฟฟ้าไว้ภายในที่ท าการด้วยครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
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เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
 

 

    (ลงชื่อ)      อัศวิน  นาวาเดช      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายอัศวิน  นาวาเดช) 

สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
                                 ผูป้ฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้     

 
 
  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 

 

 
    (ลงชื่อ)       อัศวิน  นาวาเดช    ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 
 
 
(ลงชื่อ)      จ านูญ  ทองชู      กรรมการ            (ลงชื่อ)       พนมกร  กันตังกุล     กรรมการ 
            (นายจ านูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 
 
 
 
 

สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563   . 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป  ทองชู      . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 


