
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป  ๒๕60 
วันอังคารที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60    เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
---------------------------                                

ผูมาประชุม 

  ท่ี           ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
๒. นายมะตันลา   อูเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล มะตันลา   อูเซ็ง  
๓. นายเปาซี    ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๔. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา   อับดุลเลาะ  
๕. นายซานูซี    ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี    ยะโกะ  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม  มะแซ  
๗. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๘. นายมะนาวี   มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ  
9. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี           ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายฮําแดร    อามัด นายกเทศมนตรี ฮําแดร    อามัด  
๒. นายอับดุลรอหิง    นุห รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห  
๓. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นายอิบรอเฮ็ง     สือแม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๕. นายฟารฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม     ลอดิง  
๖. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  
๗. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๘. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  
๙. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  

๑๐. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  
๑๑. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๑๒. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕60  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน ประธาน        

ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕60 บัดนี้สมาชิก

ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการประชุม  7  
วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมคร้ังนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....8....ทาน  

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยแรก  ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  
                                   ๒๕60 ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติผูบริหารเรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ                           
ประธานสภาเทศบาล        รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
นายฮําแดร  อามัด           เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายกเทศมนตรี                     ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลง 
                              คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   จํานวน  ๕  แผนงาน 
                              โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                           หลกัการ 
                                       เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
                             งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   จํานวน   ๕   แผนงาน  
                             ๑.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารท่ัวไป   ๒. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  
                             งาน บริหารงานคลัง  ๓. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
                             ๔. แผนงาน สาธารณสุข  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  และ ๕. แผนงาน การศึกษา 
                             งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                             มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                                                                                คําชี้แจงเดิม 
                             ๑. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน    บริหารท่ัวไป 
                             งบลงทุน  
                             หมวดคาครุภัณฑ   ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

        ๑.๑  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)   
               จํานวน 1  เคร่ือง    จํานวน  22,000  บาท 
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นายฮําแดร   อามัด     คุณลักษณะพื้นฐาน 
นายกเทศมนตรี         - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8  แกน เสมือน (8 Thread) 
                            โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
                            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
                            - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
                            1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
                            2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ   Graphics  

           Processing  Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
        3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ท่ีมี 
            ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา   ๑  TB 
          จํานวน 1 หนวย 
        - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000 Base-T   หรือ 
          ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีแปนพิมพและเมาส 
        - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1  และมีขนาดไมนอย 
          กวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
          คอมพิวเตอร) 

 

                           1.2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30หนา/นาที)  จํานวน   2  เครื่อง 
                                จํานวน   15,800  บาท 
                                 คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                                 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
                                 - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) 
                                 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
                                 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
                                 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                                 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด ใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 
                                  150 แผน    (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
 

                     คําชี้แจงใหม 
             ๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
                งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
            1.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)   
                 จํานวน 1  เครื่อง จํานวน  22,000  บาท     
                  คุณลักษณะพื้นฐาน 
                  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยม ี
                   คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

 
 



 
- 4 - 

นายฮําแดร   อามัด  1) ในกรณีมีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็ว 
นายกเทศมนตรี          สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก Graphics  
                             Processing Unit) ไมนอย กวา 8 แกน หรือ  
                         ๒) ในกรณีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB โดยมีความเร็วสัญญาณ 
                             นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHZ 

        - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        ๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
        2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ   Graphics  
           Processing   Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
        3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ท่ีมีความ 
            สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
          Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
         - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือ 
          ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีแปนพิมพและเมาส 
        - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาดไมนอย 
         กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
         คอมพิวเตอร) 

       1.2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน   4  เครื่อง 
                                 จํานวน 15,800 บาท 
                           คุณลักษณะพื้นฐาน 
                           - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
                           - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
                           - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
                           - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                           - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  
                             250 แผน    (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

คําชี้แจงเดิม 

            ๒.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งาน บริหารงานคลัง 
           งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     ๒.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค  (สําหรับงานประมวลผล)  จํานวน 1  เคร่ือง 
           จํานวน  21,000  บาท     
           คุณลักษณะพื้นฐาน 
           - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี    
             คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
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นายฮําแดร  อามัด   1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ 
นายกเทศมนตรี          นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน   (Graphics  Processing  Unit) 

        ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 
    2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ   
        นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

                    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย กวา 8 GB 
                    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จาํนวน 1 หนวย 
                    - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
                    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
                    - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  

     จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
     (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)    

คําชี้แจงใหม 
 

                   ๒. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารงานคลัง 
                       งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                      ๒.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค (สําหรับงานประมวลผล)  จํานวน 1  เคร่ือง  

                                         จํานวน  21,000  บาท    
                                         คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                                        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย  
                                          โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
                                       1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว 
                                           สัญญาณ นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน   
                                           กราฟก (Graphics  Processing   Unit)  ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 
                                      2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว  
                                        สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี 
                                        ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
                                       - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย กวา 8 GB 
                                       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

            หรือ Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
          - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
          - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
          - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือ 
            ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
          - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย 
            (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)  

                                               คําชี้แจงเดิม 

                          ๓. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
                              งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 



 

- 6 - 

นายฮําแดร  อามัด       ๓.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)   
นายกเทศมนตรี                จํานวน 1  เคร่ือง จํานวน  29,000  บาท 

      

                                   คุณลักษณะพื้นฐาน 
                                   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  หรือ  8  แกน  

                เสมือน (8 Thread)   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
              - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
             1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
             2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล แบบ Graphics Processing 
                 Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ                                    

                                 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics 
                                    ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
                                 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
                                 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  
                                  จํานวน 1 หนวย 
                                - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
                                - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือ 
                                  ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                                - มีแปนพิมพและเมาส 
                                - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาด 
                                  ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ 
                                  พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                               ๓.2  เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จํานวน 1 เคร่ือง จํานวน 4,300 บาท 
                                     คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                                    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
                                    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ 
                                      ตอนาที (ipm) 
                                    - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)  หรือ 10 ภาพตอ 
                                      นาที (ipm) 
                                    - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                                    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
                                      (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
 

                     คําชี้แจงใหม 
 

                     ๓.  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
                    งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
              ๓.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
                    จํานวน 1  เคร่ือง จํานวน  30,000  บาท   
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นายฮําแดร   อามัด     คุณลักษณะพื้นฐาน 
นายกเทศมนตรี         - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 

      (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
      - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ   Graphics 

                             Processing  Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  หรือ 
                         3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics 
                            ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ  
       Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือ 
      ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

                    - มีแปนพิมพและเมาส 
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาดไมนอย 
      กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
      (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                  ๓.2 เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (InTank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง จํานวน 4,300 บาท 
                         คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                        - เปนเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InTank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
                        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
                        - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
                        - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm)  หรือ 4.5 ภาพตอ  
                        - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
                          (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

คําชี้แจงเดิม 

        ๔. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
                          งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                       ๔.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)   

          จํานวน 1  เคร่ือง จํานวน  29,000  บาท     
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  
   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

 



 

- ๘ - 

นายฮําแดร  อามัด           - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี                1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 
                                       1 GB หรือ 

              2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
                 Graphics Processing  Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 
                ไมนอยกวา 1 GB หรือ 
              3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics 
                 ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไม 
              นอยกวาา 2 TB จํานวน 1 หนวย 
           - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
           - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T  
            หรือ ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
          - มีแปนพิมพและเมาส 
          - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาดไมนอย 
           กวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
           (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                              ๔.2 เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3   จํานวน 1 เคร่ือง 
                                   จํานวน 8,500 บาท 
                               คุณลักษณะพื้นฐาน 
                              - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
                              - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)  
                                หรือ  10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
                             - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา  17 หนาตอนาที (ppm) 
                               หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
                             - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                             - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
                               (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                        ๔.3  เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA  จํานวน  1  เคร่ือง   จํานวน 8,500 บาท  
                              คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                             - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts) 
                             - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
                             (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

คําชี้แจงใหม 
                              ๔  แผนงาน   สาธารณสุข   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

             งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
            ๔.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
                   จํานวน 1  เคร่ือง จํานวน  30,000  บาท  
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นายฮําแดร   อามัด       คุณลักษณะพื้นฐาน 
นายกเทศมนตรี            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 

          (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
          - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอย      
            กวา 8 MB 
         - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
          1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย  
             กวา 1 GB หรือ 
         2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ   Graphics    
             Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย    
             กวา 1 GB หรือ 
         3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics  
            ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย 
          กวา 2 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 
        - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
          จํานวนไมนอย  กวา 1 ชอง 
        - มีแปนพิมพและเมาส 
        - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาดไมนอย 
         กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
         (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                            ๔.2 เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เคร่ือง 
                            จํานวน 8,500 บาท 
                            คุณลักษณะพื้นฐาน 
                           - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
                           - มีเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
                           - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอยกวา 30 หนาตอ 
                           นาที (ppm) หรือ  10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
                           - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา  17 หนาตอนาที (ppm) 
                           หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
                           - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
                             กวา 1 ชอง 
                           - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย 
                             กวา 100 แผน 
                            (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
 

                      ๔.3  เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA  จํานวน  1  เคร่ือง   จํานวน 5,800 บาท 
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นายฮําแดร   อามัด     คุณลักษณะพื้นฐาน 
นายกเทศมนตรี         - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
                           - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
                             (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                                                        คําชี้แจงเดิม 

           ๕.  แผนงาน การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
                              งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

                         ๕.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)   
          จํานวน 1  เคร่ือง จํานวน  29,000  บาท     
          คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
            โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2  GHz   จํานวน 1 หนวย 
          - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
          - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

                          ๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
                          2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล    
                              กลาง แบบ Graphics Processing  Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง    

              ภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
          3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ท่ีมี 
             ความสามารถ ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  1  GB 
           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย   
             กวา  2 TB   จํานวน  1  หนวย 
           - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
           - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือ  
             ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
           - มีแปนพิมพและเมาส 

                                - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
                                  600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
                                 (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
                               ๕.2 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา (30หนา/นาที)จํานวน 1 เคร่ือง  
                                     จํานวน 7,900 บาท   
                                 คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                                - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
                                - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) 
                                - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
                                - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
                                - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
                                  กวา 1 ชอง 
                                - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด ใสกระดาษไดรวมกันไมนอย 
                                  กวา 250 แผน (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
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นายฮําแดร   อามัด                                                คําชี้แจงใหม 
นายกเทศมนตรี          ๕. แผนงาน การศึกษา   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
                                งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

                            ๕.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล   แบบท่ี 2* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
             จํานวน 1  เคร่ือง     จํานวน  30,000  บาท     
            คุณลักษณะพื้นฐาน 
           - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
             (8 Thread)   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จาํนวน 1 หนวย 

                               - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
                               - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

         1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย  
             กวา 1 GB หรือ 
         2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ   Graphics   
             Processing  Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย 
             กวา 1 GB หรือ 
         3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ท่ีมี   
             ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
         - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
         - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย 
           กวา 2 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 
         - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

                              - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T  
                                หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

         - มีแปนพิมพและเมาส 
         - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 : 1 และมีขนาด 
           ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
           ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                             ๕.2  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบ 1 (27 หนา/นาที) 
                               จํานวน 1 เคร่ือง จํานวน 7,900 บาท 

                             คุณลกัษณะพื้นฐาน 
                            - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
                            - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
                            - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
                            - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 
                            - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                            - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
                              ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
                            - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  
                              250 แผน  (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
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นายฮําแดร  อามัด                                                           เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                      เนื่องจากคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเดิมของจํานวน  ๕  แผนงาน  คือ 
                            ๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  ๒.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
                            ๓.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ๔. แผนงานสาธารณสุข 
                            งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข และ ๕ แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
                            ไมสามารถดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามท่ีตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                            ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได  เนื่องจากตั้งงบประมาณตามท่ีกระทรวง ICT ไดกําหนดเกณฑ 
                            ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไมสามารถท่ีจะ 
                            ดําเนินการเบิกจายไดจึงตองมีการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 
                            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
                            ๒๕๖๐  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 
                            จึงตองแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายใหม  ซ่ึงอํานาจในการอนุมัติเปนอํานาจของสภา 
                            ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                            พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ  ๒๙                                                               

                                       ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ                   
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓   

                            หมวด ๔  ขอ  ๒๙  ผูบริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ตอไป 
นายอดุลย  อาเดอนาน   - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร  เร่ือง ขออนุมัติแกไขคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐    ตอไปมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย                                       

เชิญครับ -ไมมี-  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด อภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการ 
                              ขออนุมัติแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม              - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท -   เปนอันวาระเบียบวาระที่ ๓  ผานครับ 
 

นายอดุลย  อาเดอนาน   ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล     พ.ศ. ๒๕๖๐ โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข และของแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และ 
โอนเพิ่มในงบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ของ
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

                              -  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮําแดร อามัด         - เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                    ดวยผูบริหาร  มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                             พ.ศ. ๒๕๖๐  โอนเพ่ิมในงบลงทุน   หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ของ 
                             แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ,แผนงานสาธารณสุข  
                             งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  และของแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
                             การศึกษา และ โอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิง    
                             สาธารณูปโภค   ของแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน  โดยมีหลักการ และเหตุผล 
                             ดังตอไปนี้ 
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นายฮําแดร  อามัด                                                           หลักการ 
นายกเทศมนตรี                 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 
                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังตอไปนี้ 

                         (๑) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

                               งบลงทุน 

                               หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

                               - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ *(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  จํานวน   
                              ๑  เคร่ือง  ราคา   ๓๐,๐๐๐  บาท   ตั้งไว  ๒๙,๐๐๐   บาท    งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
                              ๒๙,๐๐๐  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๓๐,๐๐๐    
                              บาท   เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 

 

                              โดยโอนลดงบประมาณจาก   แผนงาน เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน 
                              โอนลดงบประมาณจาก งบลงทุน  
                              หมวด  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภท  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   
                              - โครงการกอสรางถนน คสล. แยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะตลาดบูเกะตา  งบประมาณตั้งไว  
                             ๑๖๖,๐๐๐  บาท   เงินใชไป ๑๖๕,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑,๐๐๐  บาท 
                             โอนลดงบประมาณ  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -  บาท   
                             เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ   

                             โอนงบประมาณทั้งหมด  จํานวน   ๑,๐๐๐   บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
                             ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
                             แบบท่ี ๒*  จํานวน ๑ เคร่ือง ของกองชาง   แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
                             เคหะและชุมชน 
                            (๒) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน  
                            งบลงทุน 
                            หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
                           - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืนฯลฯ  ตั้งไว   ๑๕๐,๐๐๐     บาท  
                          งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๕,๐๐๐  บาท    โอนเพ่ิมงบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
                            งบประมาณคงเหลือหลังโอน    ๑๓๕,๐๐๐   บาท   เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 

                           โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน  ๒  แผนงาน ดังตอไปน้ี 
                           แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน  บริหารทั่วไป    
                          โอนลดงบประมาณจากงบลงทุน   หมวด คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    
                         -รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
                        เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง  งบประมาณตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
                        งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลดงบประมาณ   จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท      
                        งบประมาณคงเหลือหลังโอน     จํานวน  ๕๐,๐๐๐    บาท   เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ 

                        แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

                       โอนลดงบประมาณจากงบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
                        -รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
                        เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลางงบประมาณตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
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นายฮําแดร  อามัด     งบประมาณคงเหลือ  กอนโอน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โอนลดงบประมาณ   จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  
นายกเทศมนตรี         งบประมาณคงเหลือหลังโอน     จํานวน  ๕๐,๐๐๐    บาท   เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ 
                            โอนงบประมาณทั้งหมด  จํานวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาท่ีดิน 
                            และส่ิงกอสราง  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 
                            และส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืนฯลฯ   ของกองชาง   แผนงาน เคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน 

                          (๓) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
                          งบลงทุน 
                          หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

                          - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล   แบบท่ี ๒ *(จอขนาดไมนอยกวา   ๑๙ นิ้ว)  
                         จํานวน   ๑  เคร่ือง  ราคา   ๓๐,๐๐๐  บาท   ตั้งไว  ๒๙,๐๐๐   บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
                         ๒๙,๐๐๐  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   ๓๐,๐๐๐  บาท  
                         เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 

                         โดยโอนลดงบประมาณจาก   แผนงาน เคหะและชุมชน   งาน  กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                         โอนลดงบประมาณจาก งบลงทุน   หมวด  คาครุภัณฑ  ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
                        -รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน   เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ 
                        เปนตน  ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง  งบประมาณตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
                        งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท โอนลดงบประมาณ  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท  
                        งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๙,๐๐๐ บาท  เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ   

 

                      โอนงบประมาณทั้งหมด  จํานวน   ๑,๐๐๐   บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
                       ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล   
                       แบบท่ี ๒*    จํานวน   ๑   เคร่ือง  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   แผนงานสาธารณสุข  
                       งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

                     (๔) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                      งบลงทุน 
                      หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

                     - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ *(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  จํานวน  
                      ๑  เคร่ือง  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  ตั้งไว  ๒๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๒๙,๐๐๐  บาท  
                      โอนเพ่ิมงบประมาณ   ๑,๐๐๐   บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   ๓๐,๐๐๐  บาท  เนื่องจาก  
                      งบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 

                      โดยโอนลดงบประมาณจาก   แผนงาน การศึกษา   งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                      โอนลดงบประมาณจาก งบลงทุน   หมวด  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
                      -โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามเด็กเลนของเทศบาล     งบประมาณตั้งไว    ๒๐๑,๐๐๐  บาท  
                      งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑,๐๐๐  บาท  โอนลดงบประมาณ  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท  
                      งบประมาณคงเหลือหลังโอน -  บาท  เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ   

                     โอนงบประมาณทั้งหมด จํานวน ๑,๐๐๐ บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
                      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
                      แบบท่ี ๒*  จํานวน  ๑  เคร่ือง  ของกองการศึกษา   แผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
                      กับการศึกษา 
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นายฮําแดร   อามัด                                                       เหตุผล 
นายกเทศมนตรี            (๑) เนื่องจากกองชาง  ไดตั้งงบประมาณในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ 

                               คอมพิวเตอร แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
                               เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒*(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  
                               จํานวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ๒๙,๐๐๐  บาท แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะซ้ือเคร่ือง 
                               คอมพิวเตอรได  ดังนั้นเพ่ือใหการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของกองชาง ใหสามารถดําเนิน 
                               การได  จึงจําเปนขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    พ.ศ.  ๒๕๖๐   
                              โอนเพิ่มจํานวน   ๑,๐๐๐    บาท   หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด  ๓๐,๐๐๐   บาท 

 

                             (๒) เนื่องจากกองชาง   ไดตั้งงบประมาณในงบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ประเภท 
                                  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เพ่ือจายเปนคาบํารุง 
                                  รักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืน ฯลฯ   ตั้งไว   ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
                                  เงินใชไป  ๑๑๕,๐๐๐  บาท คงเหลืองบประมาณกอนโอน  ๓๕,๐๐๐  บาท   และกองชาง 
                                  ยังมีความจําเปนจะตองบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืนอีก 
                                  แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการดังกลาวได    ดังนั้นเพ่ือใหการ บํารุงรักษา 
                                  และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืน ใหสามารถดําเนินการได  จึงจําเปนขอโอน 
                                  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โอนเพิ่มจํานวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
                                หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด     ๑๓๕,๐๐๐     บาท 

                        (๓) เนื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ไดตั้งงบประมาณในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                                 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   แผนงาน สาธารณสุข  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
                                 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒*(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)    
                                 จํานวน  ๑  เคร่ือง   ตั้งไว   ๒๙,๐๐๐   บาท   แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะซ้ือ 
                                 เคร่ืองคอมพิวเตอรได    ดังนั้นเพ่ือใหการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของกองสาธารณสุขและ 
                                 ส่ิงแวดลอมใหสามารถดําเนินการได จึงจําเปนขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                                 พ.ศ.  ๒๕๖๐   โอนเพิ่มจํานวน   ๑,๐๐๐   บาท   หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด  
                               ๓๐,๐๐๐   บาท 
                            (๔) เนื่องจากกองการศึกษา  ไดตั้งงบประมาณในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ                     

คอมพิวเตอร   แผนงาน การศึกษา  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง 
                                 คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒*(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  จํานวน ๑ 
                                 เคร่ือง ตั้งไว ๒๙,๐๐๐  บาท แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรได  
                                 ดังนั้นเพ่ือใหการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของกองการศึกษา ใหสามารถดําเนินการได  
                                 จึงจําเปนขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐   โอนเพิ่ม 
                               จํานวน   ๑,๐๐๐  บาท   หลงัโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด     ๓๐,๐๐๐   บาท 

                                            ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ 
                                 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๓)  
                                 พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ  ๒๗  ผูบริหาร  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
                                 ตําบลบูเกะตา  ตอไป 

นายอดุลย    อาเดอนาน    - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหารเร่ืองขอโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล          รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  โอนเพ่ิมในงบลงทุน   หมวดคาครุภัณฑ    
                                   ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของแผนงานเคหะและชุมชน  
 



 
- 16 - 

 นายอดุลย  อาเดอนาน      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ,แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป 
 ประธานสภาเทศบาล        เก่ียวกับสาธารณสุข และของแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา และ โอนเพ่ิม

ในงบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  ของแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  ตอไป  

                                  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายเชิญครับ 
                                 - ไมมี- 
                                 - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด อภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมใน การขอโอนงบประมาณ          

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  2560  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี   ๔  ผานครับ 

นายอดุลย    อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
ประธานสภาเทศบาล        บูเกะตา  จากแผนการดําเนินงาน  ประจําป  ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  ในรอบการติดตามเดือน   
                                เมษายน 

                                - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                  ตําบลบูเกะตา  ตอสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา    ขอเรียนเชิญครับ  

นายฮําแดร     อามัด       - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหารขอสรุปสาระสําคัญ 
นายกเทศมนตรี               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา จากแผนการ 
                                  ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  คร้ังท่ี ๑  ในรอบการติดตามเดือนเมษายน  
                                  (ระหวางเดือนตุลาคม  2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) จากยุทธศาสตรการพัฒนา  7   
                                  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
                               ๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

                               โครงการท้ังหมด             4        โครงการ 
                               โครงการท่ีดําเนินการ       4        โครงการ 
                               คิดเปนรอยละ              100 
                         ๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

                                   โครงการท้ังหมด              31         โครงการ 
                              โครงการท่ีดําเนินการ        15         โครงการ 
                              คิดเปนรอยละ                48.39                

                            ๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
                              โครงการท้ังหมด             6         โครงการ 
                              โครงการท่ีดําเนินการ       0         โครงการ 
                              คิดเปนรอยละ              0    

                            ๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                              โครงการท้ังหมด            3         โครงการ 
                              โครงการท่ีดําเนินการ      1         โครงการ 
                              คิดเปนรอยละ             33.33 

                            ๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                             โครงการท้ังหมด              1        โครงการ 
                             โครงการท่ีดําเนินการ        0         โครงการ 
                             คิดเปนรอยละ                0 
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นายฮําแดร  อามัด      ๖)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
นายกเทศมนตรี                โครงการท้ังหมด               9         โครงการ 

                              โครงการท่ีดําเนินการ         1          โครงการ 
                              คิดเปนรอยละ                 11.11    

                           7)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
                             โครงการท้ังหมด               36          โครงการ 
                             โครงการท่ีดําเนินการ           7          โครงการ 
                             คิดเปนรอยละ                 19.44 

 

                               รวมโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําป  ๒๕60  ทั้งสิ้น จํานวน  82   โครงการ 
                               โอนต้ังรายการใหม จํานวน 8 โครงการ   รวม จํานวน 90 โครงการ  
                                โครงการที่ดําเนินการ   จํานวน   28   โครงการ    
                              คิดเปนรอยละ 31.11 ของโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป   ๒๕60  

                          งบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ  ๒๕60  จํานวน  16,078,800  บาท 
                          งบประมาณท่ีดําเนินงาน  จํานวน   3,712,574    บาท 

                              คิดเปนรอยละ  23.08   ของงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําป   ๒๕60  
                               เงินนอกงบประมาณ จายขาดเงินสะสม  
                               โครงการท้ังหมด    4  โครงการ 

                         โครงการท่ีดําเนินการ  1  โครงการ 
                          คิดเปนรอยละ    25   
                         รวมเงินนอกงบประมาณ 7,705,000 บาท งบประมาณที่ดําเนินการ 1,894,000 บาท 
                          โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 –๒๕62 ) เฉพาะในป ๒๕60 จํานวน 
                          229 โครงการ  โครงการที่ไดนําไปจัดทํางบประมาณประจําป   ๒๕60   จํานวน 

                          94   โครงการ คิดเปนรอยละ   41.04    
                                   ปญหาและอุปสรรค 

                                    ๑.  ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวางไว 
                            ๒. จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕60- ๒๕62  มีจํานวนโครงการมาก 
                                ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีทําใหการดําเนินการตามแผนทําไดนอยสงผลใหแผนพัฒนา 
                                ของเทศบาลมีประสิทธิภาพลดลง 

    

                                           เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
                               องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ 
                               ขอ ๑๔ (๕)  คณะผูบริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
                               ประจําป  ๒๕๖๐  เพ่ือใหสภาเทศบาลรับทราบตอไป 
ท่ีประชุม                    - รับทราบ -                   

นายอดุลย    อาเดอนาน   ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล        - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบครับ  

นางจําปา  นิลวงศ            ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
เลขานุการสภาเทศบาล      แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง 
                                  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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นางจําปา   นิลวงศ          ประกอบดวย (๓) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก 
เลขานุการสภาเทศบาล     จํานวนสามคน และ สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนใหมีวาระอยูใน 
                                 ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกอีกได 
นายอดุลย อาเดอนาน       - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน
ประธานสภาเทศบาล       สามคนเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ขอเชิญเสนอครับ 

นายอันวา   อับดุลเลาะ    - กระผมนายอันวา  อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ขอเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล           
สมาชิกสภาเทศบาล        ดังนี้ 
                                   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    ประกอบดวย 
                                   ๑. นายเปาซี        ยีเด็ง       กรรมการ 
                                   ๒. นายซานูซี       ยะโกะ     กรรมการ 
                                   ๓. นายมะตันลา    อูเซ็ง       กรรมการ 
นายอดุลย อาเดอนาน     - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล        คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นอีกหรือไมครับ 
                                - ไมม-ี ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                 สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
                                 เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๖  ผานนะครับ                                     

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายอิบรอเฮ็ง  สือแม        - เสนอเร่ืองท่ีดินสถานท่ีท้ิงขยะบานไอตาเปาะ ขอใหทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    ตั้งงบประมาณในการจางรังวัด  ทําร้ัว  ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะ ตอไป 
นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  - ท่ีดินแปลงดังกลาวจัดซ้ือไวตั้งแตสมัยสุขาภิบาล  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ          - รับไวดําเนินการตอไป                         
นายซานูซี  ยะโกะ             - เสนอเร่ืองถนนกําปงละหาร ซอย 2 ขอใหทางเทศบาลไปแกไขปญหาผิวจราจรชํารุด 
สมาชิกสภาเทศบาล            ทําใหการสัญจรไป-มา ไมสะดวก 
นายฮําแดร   อามัด           - เร่ืองถนนขอมอบหมายใหทางกองชาง ไปสํารวจและดําเนินการแกไขปญหา ตอไป 
นายกเทศมนตรี 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                  - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 7    

ผานนะครับ  
                                  - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารและ

พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.2๐    น.       

                                 (ลงช่ือ)         จิรศักดิ์    เกาซวน         ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงช่ือ)         จําปา     นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 

 
                                   (ลงช่ือ)      เปาซี   ยีเด็ง           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                               (ลงช่ือ)       มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายมะนาวี    มะนอ) 

                                               (ลงช่ือ)      ซานูซี    ยะโกะ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายซานูซี    ยะโกะ)      

 
                               
 
 
 

                                                                  (ลงช่ือ)      อดุลย   อาเดอนาน 
                                                                                (นายอดุลย  อาเดอนาน) 

                                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
 
 
 
 

สภาเทศบาลไดรับรองแลวเมื่อ ประชุมสมัย.....สามัญ.....สมัยที.่....๓.....ครั้งที่...๑......ประจําป.....๒๕60..... 
เมื่อวันที่.....๑๕....เดือน....สิงหาคม.........พ.ศ.....๒๕60.... 
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