
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕65 

วันพุธที่  23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65    เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

--------------------------- 
                                           
ผู้มาประชุม 

  ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายเกรียงศักดิ์    ดรอนิง ประธานสภาเทศบาล เกรียงศักดิ์    ดรอนิง  
๒. นายซูลยามิง    รอยะ รองประธานสภาเทศบาล ซูลยามิง    รอยะ  
๓. นายอุสมาน     หะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน     หะ  
๔. นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล ฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ  
๕. นายอาภัย   มามะอิสแล สมาชิกสภาเทศบาล อาภัย   มามะอิสแล  
๖. นายมุสตอปา    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล มุสตอปา    ยูโซ๊ะ  
๗. นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ  
๘. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เตอร์มีซี    อุเซ็ง  
๙. นายมะตันลา    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา    อูเซ็ง  

10. นายอับดุลเลาะแม    นิมะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะแม    นิมะ  
11. นางสาวหาสมูนา   บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล หาสมูนา   บือราเฮง  
12. นายนาวี      ลีก ี สมาชิกสภาเทศบาล นาวี      ลีกี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายศุภโยค     ลอดิง นายกเทศมนตรี ศุภโยค     ลอดิง  
๒. นายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอสะ   สะมะแอ  
๓. นายตุแวโซะ   ทุแวโวะ รองนายกเทศมนตรี ตุแวโซะ   ทุแวโวะ  
๔. นายนาซมา   มะยีเด็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาซมา   มะยีเด็ง  
๕. ว่าที่ ร.ต.ซอรี   อิสาเหาะ เลขานุการนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ  
๖. นายฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
๗. นายณฐักฤตย์   ทรัพย์สุข รองปลัดเทศบาล ร.ก. แทนปลัดเทศบาล ณัฐกฤตย์    ทรัพย์สุข  
8. นางมณฑา   เก้าซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ มณฑา    เก้าซ้วน  
9. นางสาวสุณีย์   อิสริยนรา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สุณีย์    อิสริยนรา  

10. นางสาวจีรภัทร์   พรหมดี หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ จีรภัทร์   พรหมดี  
11. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อ านวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  
12. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
13. นายไซดี    โซะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ไซดี     โซะ  
14. นายสุเทพ    ดาซามิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุเทพ    ดาซามิ  
15. นายจิรศักดิ์   เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์  เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น.  

หัวข้อประชุม 
 

หัวข้อประชุม 
 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์       - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยแรก ประจ าปี ๒๕65 บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน 
                                   เชิญท่านประธานได้ด าเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล          เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕65 
                                   บัดนี้สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเริ่มการประชุมครับ 
                                   ส าหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  12  วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....12....ท่าน   
ทีป่ระชุม                       - รับทราบ - 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2564  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  ๒๕64) 
                                 - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ครั้งที่ผ่านมาครับ 
                                   เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                 - มีท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและก าหนดวันเริ่ม
ประธานสภาเทศบาล        ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
                           - การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
                          ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 จึงขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

นายฉัตรชนก รักขพันธ์   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและก าหนด 
เลขานุการสภาเทศบาล   วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป มีรายละเอียด โดยสรุป  ดังนี้ 

1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๑4 พ.ศ.  
๒๕6๒  
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก 
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยหนึ่งให้ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

                                                                                                       / นายฉัตรชนก..... 
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นายฉัตรชนก รักขพันธ์             2) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาล             ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและ  มีก าหนดกี่วัน 

ข้อ  ๒๑  เมื่อสภาเทศบาล มีมติแล้วให้ประธานสภาเทศบาลท าเป็นประกาศ และ
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา 

ดังนั้น การประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ให้ประธานสภา
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จะต้องน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ว่าควรมีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มต้นเมื่อไร แต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ว่าควรจะเริ่มสมัยแรก
เมื่อไร มีก าหนดกี่วัน ดังนี้ 

๑) การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
บูเก๊ะตา สมัยสามัญ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖4 ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 และมีก าหนด ๓๐ วัน ซึ่งในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย ดังนั้น            
สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จึงสามารถก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
2565 ได้ 4 สมัย และก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี พ.ศ. ๒๕๖5  

2) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖6 
สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต้องก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก

ของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖6 และก าหนดกี่วัน     
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง - การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ตามรายละเอียดที่เลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ชี้แจง จึงขอน าปรึกษาท่ีประชุมว่าในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
                               มีจ านวน ๔ สมัย ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.  
                               ๒๕๖6 โดยสมัยหนึ่ง  ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอครับ    
นายอับดุลเลาะแม นิมะ   1) สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ก าหนดแล้วเมื่อคราวประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล        สภาเทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 
                               2 มีนาคม 2565  ก าหนด  30 วัน 

2) สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 - 30 
พฤษภาคม 2565  มีก าหนด 30 วัน  

                             3) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ สิงหาคม  2565 - 30 
สิงหาคม  มีก าหนด 30 วัน 

                             4) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖5 - 30   
ธันวาคม  มีก าหนด 30 วัน 
 

                                                                                                     / นายเกรียงศักดิ์.....        
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง      - ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล    ๒๕๖5  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอหรือไม่  โปรดยกมือ ครับ 
มติที่ประขุม        - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง - ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖6 
ประธานสภาเทศบาล   ตามรายละเอียดที่เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง จึงขอน าปรึกษาท่ีประชุม ว่าในการ 

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปี  พ .ศ . ๒๕๖6             
โดยก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรก ของปีถัดไป ขอเชิญสมาชิกสภา 
เทศบาล เสนอครับ ขอเชิญครับ 

นายอับดุลเลาะแม  นิมะ  - เสนอวันเริ่มประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรก ของปีถัดไป ในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์    
สมาชิกสภาเทศบาล       พ.ศ. ๒๕๖6 - 2 มีนาคม 2566 และมีก าหนด ๓๐ วัน      
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     - ไม่มี -  
                            - จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก 
                              ของปีถัดไป วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2 มีนาคม 2566  มีก าหนด  ๓๐ วัน  
                            สมาชิสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ 
มติที่ประขุม        - ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี 

สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖6 ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้น าเสนอข้างต้น       
โดยยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี  3  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง   ระเบียบวาระที่  4  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ส านักปลัดเทศบาล)             

                                 - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ  
นายกเทศมนตรี             ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน  2  แผนงาน 
                                 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้     
                                                                             หลักการ 
                                                เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง     
                              งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
                              งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
                              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ 
                               คอมพิวเตอร์หรือ  อิเล็กทรอกนิกส์  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

                     ค าชี้แจงเดิม 
                             1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
                             งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
                                                                                                          / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง       1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 30,000.- บาท 
นายกเทศมนตรี            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดง  
                            ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
                            โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                           - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 
                           สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน  
                           กรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
                           - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                           (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 12 MB 
                          - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                           1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า   2 GB  หรือ 
                           2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
                           Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
                           2 GB หรือ 

                                     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ 
                                     แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

                        - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
                        Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
                        - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
                        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                        ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                        - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095  
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                          จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                        1.1.2 เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300.- บาท 
                        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
                        (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
                        โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
                         (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
                      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
                        (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 
                                                                                                 / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
นายกเทศมนตรี       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                        จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)       
                       1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท    
                       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
                       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                       - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                       - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                         ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                         จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)           
                      1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                      งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 30,000.- บาท 
                     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดง 
                       ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

                                 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                              - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ 

                      นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ 
                      ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
                    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                      (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
                    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย 
                       กว่า 2 GB หรือ 
                    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 
                        กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
                        ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
                     ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 
                    กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB  
                    จ านวน 1 หน่วย 
                  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 
                                                                                                       / นายศุภโยค..... 



 
-7- 

 
นายศุภโยค  ลอดิง   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
นายกเทศมนตรี        ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                       - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
                       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                         ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                         พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                      1.2.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300.- บาท 
                      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก    
                      พิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  
                      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
                       (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
                    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
                     (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal Custom 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                    จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)                                                

                                 1.2.3 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท   
                                 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 

                     โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                       ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัด  
                     หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)   
                    1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                    1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 17,000.- บาท 
                    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน 
                    ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
                    โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 
                                                                                                       / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) โดย มีความเร็ว 
นายกเทศมนตรี        สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 
                         ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB 
                         - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
                           - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 
                             กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
                          จ านวน 1 หน่วย 
                          - มี DVD-RW หรือดกีว่า แบบติดตั้งภายใน (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  
                       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                         ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
                        พ้ืนฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                      1.3.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300.- บาท 
                        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
                         (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
                         โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

                                 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อ 
                                   นาท ี(ipm) 

                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5  ภาพต่อนาที (ipm) 
                     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                       ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                      จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                     1.3.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 2,500.- บาท 
                     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
                     โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 
                                                                                               / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
นายกเทศมนตรี       - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095  
                            ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
                          อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)     

               ค าชี้แจงใหม่ 
                        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
                        งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 
                        1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 30,000.- บาท 
                         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
                         19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท  
                         คุณลักษณะพื้นฐาน 
                         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  
                         (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
                         การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                         สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                        (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
                       - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
                         GB หรือ 
                     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
                     Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
                     น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ 
                    แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  

                                   Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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 หนว่ย 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                   พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)  
 
                                                                                                    / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง    1.1.2  เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000.- บาท 
นายกเทศมนตรี       เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                        ราคา 4,000.- บาท  
                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                        - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
                          (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
                          (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                        พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                       1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                             เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท 
                       คุณลักษณะพื้นฐาน 
                        - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                        - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                      ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                      พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                     1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                     งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 30,000.- บาท 
                     เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
                     19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท  

                                     คุณลักษณะพื้นฐาน 
                                      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  

                    (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
                    การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
                    ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

                                   (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
                              - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

                  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
                     2 GB หรือ 
                                                                                                   / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง      2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
นายกเทศมนตรี         Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
                            น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                         3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ 
                             แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                         - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
                           Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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 
                         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095 
                           ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                          พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                         1.2.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000.- บาท 
                          เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                         ราคา 4,000.- บาท  
                         คุณลักษณะพื้นฐาน 
                         - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 
                           ผู้ผลิต 
                        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
                          (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
                          (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

                                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                              ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

                     พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                      1.2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                           เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท  
                      คุณลักษณะพื้นฐาน 
                       - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                       - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                                                                                                            / นายศุภโยค.....         
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นายศุภโยค ลอดิง    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095-8- 
นายกเทศมนตรี        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

                                      พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                                  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                       งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                       1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 17,000.- บาท 
                       เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 17,000.- บาท  
                       คุณลักษณะพื้นฐาน  
                       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน 
                      (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
                      ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
                      ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                     (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 แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
                     จ านวน 1 หน่วย  
                      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T    
                      หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
                    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
                    (1920x1080) 
                    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                    พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  
                    1.3.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000.- บาท 
                      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                     ราคา 4,000.- บาท 

                                    คุณลักษณะพื้นฐาน 
                                   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

                    ผู้ผลิต 
                    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
                    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
                    (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
 
                                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)   
นายกเทศมนตรี        หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
                           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                           - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                           - สามารถใช้ไดกับ A4, Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095 
                         ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                         พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                         1.3.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                               เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท 
                         คุณลักษณะพื้นฐาน 
                          - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                          - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                        พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                      เหตุผล 

                         เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณรายจาย เดิมของ  2 แผนงาน คือ 1. แผนงาน     
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  2. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไม สามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ใหเปนไปตามที่ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.      
๒๕65 ได เนื่องจากตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้
ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                 
ประจ าป พ.ศ. ๒๕63   ไมสามารถที่จะด าเนินการเบิกจายไดจึงตองมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   ประจ าป  2564  ประกาศ  ณ  
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายใหม  
ซ่ึงอ านาจในการอนุมัติเปนอ านาจของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙  

                                      ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
                           ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙ ผูบริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ

อนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา ตอไป 
 
 
                                                                                                       / นายเกรียงศักดิ์..... 
 



 
- 14 - 

 
          นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  

ประธานสภาเทศบาล        เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                 พ.ศ. 2565  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                                 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย    ขอเชิญครับ 

                                           - ไม่มี -  
                                - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
                                สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือครับ                 
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักปลัดเทศบาล)  แผนงาน  
                                บรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  แผนงานการรักษา 
                                ความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 4 
                                ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
           ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (กองคลัง)             

                               - เรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง         เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

          นายกเทศมนตรี                          ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข     
                                        เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
                                        จ านวน 1 แผนงาน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

                                                                       หลักการ 

                                               เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                           งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารงานคลัง  ในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                           หรืออิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

                ค าชี้แจงเดิม 
                           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
                           งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 
                           1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 22,000.- บาท 
                           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดง  
                           ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
                           โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ  
                             นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง 
                             ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
 
                                                                                                                  / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 
นายกเทศมนตรี        ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
                          - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
                           1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย  
                           กว่า 2 GB หรือ 

                                         2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
                                         แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ  

                        ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                          3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ ใช้หน่วยความจ าหลักในการ  
                          แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                        - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
                        ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
                       - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
                       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี  
                       กวา จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                      - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095  
                      ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                      จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
                     1.1.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300.- บาท 
                       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
                      (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
                      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี 
                    (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
                    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาท ี
                    (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
                    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                     ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) 
 
                                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง         1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 11,600.- บาท 
นายกเทศมนตรี            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เครื่องๆละ 
                             5,800.- บาท 
                             โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                             - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
                             - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                             - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                             ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ  
                             จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ )       

                  ค าชี้แจงใหม่ 

                                            1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
                                            งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

                             1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 22,000.- บาท                 
                               เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
                            19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท 
                            คุณลักษณะพื้นฐาน 
                            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน  
                            (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
                            ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่ 
                            น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                             - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
                          เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
                          - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า  
                         2 GB หรือ  
                        2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
                          Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
                          2 GB หรือ   
                         3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
                         ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                      - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
                        State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
                       - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
                       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
                       หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
                     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 
                                                                                                     / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
นายกเทศมนตรี       - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                        พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                        1.1.2 เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000.- บาท 
                        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                        ราคา 4,000.- บาท  
                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                        - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
                        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
                          (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที                             

                                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
                                          หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 

                          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                          พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                       1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ จ านวน 5,700.- บาท 
                       เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700.- บาท  
                       คุณลักษณะพื้นฐาน 

                               - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
        - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
          พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                       เหตุผล 
                                      เนื่องจากค าชี้ แจงงบประมาณรายจ ายเดิมของ  แผนงาน บริหารงานทั่ว ไป             

งานบริหารงานคลัง  ไมสามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ให เปนไปตามที่ตั้ง           
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ได เนื่องจากตั้งงบประมาณ
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าป พ.ศ. ๒๕63 ไมสามารถที่จะด าเนินการ
เบิกจายได จึงตองมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจ าป  2564  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 
                                                                                                         / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง        เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เปนไปดวย
นายกเทศมนตรี           ความเรียบรอย  จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายใหม ซึ่งอ านาจ 
                              ในการอนุมัต ิ เปนอ านาจของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ  

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙  

                ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 ขอ ๒๙  ผูบริหารจึงเสนอ
ญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา  ตอไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล      เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. 2565  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

                                         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย    ขอเชิญครับ  
                                         - ไม่มี - 
                                         -  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  

                               - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (กองคลัง)  โปรดยกมือครับ                             

มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองคลัง)   แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  5  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   (กองช่าง)                                        
                               - เรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง        เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ 
นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

                                        ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  จ านวน 1 แผนงาน 
                                        โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

                                                                         หลักการ 

                   เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)  
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

                 ค าชี้แจงเดิม 
                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                            การโยธา 
                            งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                             เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 6,300.- บาท 
                               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  

จ านวน 1 เครื่อง 
 
                                                                                                         / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
นายกเทศมนตรี           - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
                              - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                              - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที 
                                (ppm) หรือ14.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
                              - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
                                (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) 
                              - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                              - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                              - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
                              - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                                ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ    
                                จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

                         ค าชี้แจงใหม่ 
                              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ     

การโยธา 
                            งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอกนิกส์ 
                             เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท  
                             คุณลักษณะพื้นฐาน  

                                             - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
                              - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                              - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที 
                                (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
                              - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
                                หรอื 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) 
                              - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                              - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                              - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                                ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

                           เหตุผล 

                                           เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณรายจายเดิมของ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ไมสามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร์  ให้เปนไปตามที่ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕65 ได ้ 

                                                                                                       / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง      เนื่องจากตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ก าหนด
นายกเทศมนตรี          เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าป  
                             พ.ศ. ๒๕63 ไมสามารถที่จะด าเนินการเบิกจายไดจึงตองมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าป 2564 ประกาศ  ณ  วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
ดังกล่าว  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณราย        
จายใหม ซึ่งอ านาจในการอนุมัติเปนอ านาจของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙  

                                         ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙  ผูบริหารจึงเสนอ
ญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา ตอไป 

  
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล     เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

                                         พ.ศ. 2565  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                         อุตสาหกรรมและการโยธา  (กองช่าง) 
                                         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย    ขอเชิญครับ  
                                         - ไม่มี - 

                              - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                              - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)  โปรดยกมือครับ                             
มติที่ประชุม                        - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองช่าง)  แผนงานอุตสาหกรรม    
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่   
6  ผ่านนะครับ     

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง         ระเบียบวาระที่  7  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)             

                           - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง              เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                 ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  จ านวน 1 แผนงาน 
                                    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

                                                                                   หลักการ 
             เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                                                                      / นายศุภโยค.....                   
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นายศุภโยค ลอดิง                                                ค าชี้แจงเดิม 
นายกเทศมนตรี         1.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
                           งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 
                          1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 17,000.- บาท 
                           - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 
                          จ านวน 1 เครื่อง 
                           โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็ว 
                         สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                          - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                          (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
                       - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
                         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
                         Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
                         - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
                        จ านวน 1 หน่วย 
                        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
                      หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
                        (1920x1080) 
                      - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095  
                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ  
                        พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)     
              1.1.2 เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300.- บาท 
                       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ 
                      (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
                      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
                       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
                         โรงงานผลิต 
                     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
                       (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
                       (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 
                     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
                                                                                                     / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
นายกเทศมนตรี       - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ  
                          จดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)       

                1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
                        โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                        - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                        - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
                          จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)          

               ค าชี้แจงใหม่ 

                         1.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                        งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
                        เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 17,000.- บาท 
                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน 
                          (4 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
                          ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
                          ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หนว่ย 
                        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                        (Level) เดียวกนั 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 แบบติดตั้งภายใน (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) 
                        - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 
                                                                                                / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095 
นายกเทศมนตรี       ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                        พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  

                        1.1.2 เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000.- บาท 
                        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                        ราคา 4,000.- บาท  
                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                          - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน  
                          ผูผ้ลิต 
                       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
                       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี  
                       (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
                       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)  
                       หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
                      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
                      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                     ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                     พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)   
                     1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท 
                     คุณลักษณะพื้นฐาน 
                     - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                     - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                       ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                       จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

                         เหตุผล 

                                         เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณรายจายเดิมของแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข ไมสามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร์ ให้เปนไปตามที่ตั้งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ได้  เนื่องจากตั้งงบประมาณตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าป พ.ศ. ๒๕63 ไมสามารถที่จะด าเนินการเบิกจายได
จึงตองมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าป  
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอกนิกส์   ดังกล่าว เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย 

                                                                                                               / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง         ซึ่งอ านาจในการอนุมัติ   เปนอ านาจของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
นายกเทศมนตรี            ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒563 หมวด ๔ ขอ ๒๙  

          ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยวิธีการ
งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒๙  ผูบริหาร      
จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา   ตอไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล      เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

                                          พ.ศ. 2565  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                                          (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย        
                                          ขอเชิญครับ  
                                          - ไม่มี - 

                                - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                                - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  7  
ผ่านนะครับ     

 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (กองการศึกษา)             
                              - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    
นายกเทศมนตรี           มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  จ านวน 1 แผนงาน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

                                                 หลักการ                                                

                                             เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                            ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แผนงานการศึกษา   
                            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ในงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์)  
                            ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

                 ค าชี้แจงเดิม 
                            1.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                            งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 
                            1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  17,000.- บาท 
                            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
                            โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 
                                                                                                    / นายศุภโยค..... 
 



 
-25- 

 
นายศุภโยค  ลอดิง      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ 
นายกเทศมนตรี         นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
                            - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                            (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
                            - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

                                      ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
                                      - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

                            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T  
                            หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                            - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                            - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                            - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
                            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                            ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                            จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)   

                 1.1.2 เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 8,900.- บาท 
                          - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบ 
                          ที ่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  
                          โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                         - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
                         - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
                         - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
                         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
                        จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                          หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
                        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
                          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                          พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)    
                       1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
                       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                       - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                       - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                                                                                                       / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
นายกเทศมนตรี         ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
                            จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)     

                                                                ค าชี้แจงใหม่ 

                          1.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                         งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
                          เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
                         ราคา 17,000.- บาท  

                                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                                     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน 

                          (8Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
                          ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
                          ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                        (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 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  
                          หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
                          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1095 
                          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                          พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564)  

                         1.1.2 เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 8,900.- บาท 
                          เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี1 (28 หน้า/นาที)  
                         ราคา 8,900.- บาท  
                         คุณลักษณะพื้นฐาน 
                        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
                        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
                        - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
นายกเทศมนตรี     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
                      (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
                      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 
                      ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                      พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564 )  

                      1.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500.- บาท 
                      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท  

                                 คุณลักษณะพื้นฐาน 
                                 - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

                     - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที          
                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095  
                     ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
                     พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564)  

                       เหตุผล 

                                   เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณรายจายเดิมของ  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ไมสามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไป ตามที่ตั้งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ได เนื่องจากตั้งงบประมาณตามที่   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าป พ.ศ. ๒๕63 ไมสามารถที่จะด าเนินการเบิกจาย
ได จึงตองมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.      
๒๕๖5 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
ประจ าป 2564  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลง   
ค าชี้แจงงบประมาณรายจายใหม  ซึ่งอ านาจในการอนุมัติเปนอ านาจของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕63    
หมวด ๔ ขอ ๒๙  

                                   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ ขอ ๒๙ ผู บริหารจึงเสนอญัตตินี้              
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา  ตอไป 

 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    -   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล       เรือ่ง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

                                          - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย    ขอเชิญครับ 
 
                                                                                                                   / นายเกรียงศักดิ์..... 
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นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง   - ไม่มี - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล     - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองการศึกษา)   โปรดยกมือครับ                          
มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย 
เรียนและประถมศึกษา  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่   8  ผ่านนะครับ     

 
นายเกรียงศักดิ ์ดรอนิง  ระเบียบวาระที่  9  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565         

- เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ 
นายกเทศมนตรี         ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

                                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน งบลงทุน 
                                     (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  1  โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                   หลักการ 
                                        เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี 
                         งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ) จ านวน 
                        1 โครงการปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                        โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คือ 
                          งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
                          คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           จ านวน  1   โครงการ          

                                   -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยแยก 4062  -  บึงละหาร์ 
                          ขนาดผวิจราจร  กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว  570 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,850  ตร.ม.    
                          ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  งบประมาณ  1,961,100.00 บาท  
                         (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

                                                                            เหตุผล 
                                   เนื่องจากในพ้ืนที่ชุมชนละหาร์  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                         (บึงละหาร์) แต่ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมที่ไปยังสถานที่ดังกล่าว เป็นถนนลูกรังไม่พร้อมต่อ 
                         การใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรได้ ทางชุมชนจึงได ้
                         ประชาคมและร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล  ผ่านกองช่าง ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ข้างต้น  
                         ตลอดจนเป็นการเตรียมรองรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ  ในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือท าให้ประชาชน 
                         ได้มีเส้นทางใช้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลแล้ว 
                         ปรากฏว่า ผู้บริหารได้น าปัญหาดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
                         เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 8 ของเทศบาล แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                         ขาดงบประมาณในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
                         เทศบาลฯ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
                                                                                                          / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง    สายซอยแยก 4062-  บึงละหาร์ ขนาดผิวจราจร กว้าง  5.๐๐ เมตร ยาว 570 เมตร หรือ
นายกเทศมนตรี        มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม.  งบประมาณ  1,961,100.00 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  

          ฉะนั้น  เพื่อเป็นการด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่   ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชน   
และสังคม  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือด าเนินกิจการ ซ่ึง      
อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่ไม่สามารถน าโครงการดังกล่าว  จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ได้เนื่องจากเทศบาล ฯ มีงบประมาณพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่เพียงพอ และผู้บริหาร    
ก็ได้พิจารณาที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  2565  ยังมีความจ าเป็นต้องใช้  ฉะนั้น          
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  1 โครงการ  ดังนี้                                                          

                          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายซอยแยก 4062 - บึงละหาร์ ขนาด 
                          ผิวจราจรกว้าง  5.๐๐  เมตร  ยาว 570 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม.      
                          งบประมาณ  1,961,100.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน 
                          ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 
                           รวมขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,961,100.00  บาท                  

ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้  โดยไม่กระทบถึงฐานะ 
                         การคลังของเทศบาล ฯ แต่อย่างใด และโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 
                                                 ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
                         การเบิก  จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
                         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หมวด ๘  ข้อ ๘๙  ผู้บริหาร 
                         จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 
 
นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง   - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดเสนอญัตติ ผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช่จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล     ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปราย 
                              ขอเชิญครับ 
นายอับดุลเลาะแม นิมะ  - ขอให้ทางเทศบาล ชี้แจงยอดเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้  โดยไม่กระทบ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ต่อฐานะการคลังของเทศบาล 
นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข  - ชีแ้จงยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
รองปลัดเทศบาล ร.ก.    จ านวน  10,644,722.44 บาท หัก ส ารองตามระเบียบฯ จ านวน 8,186,217.58 บาท 
ปลัดเทศบาล               รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ ฯ  จ านวน  26,583.12  บาท 
                               คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้หลังหักส ารองฯ ตามระเบียบ  
                               จ านวน 2,485,087.98  บาท 
                               ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
                                การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
                                แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                               - ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
                               สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                                                                                                            / นายณัฐกฤตย์..... 
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นายณัฐกฤตย์  ทรัพย์สุข  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองปลัดเทศบาล  ร.ก.     ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ 
ปลัดเทศบาล                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
                                 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย 
                                 ก าหนด 
                                 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท 
                                 ตามระเบียบแล้ว 
                                 (3) ได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
                                 กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการริหารงาน

และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
                                 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
                                 ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภาใน 
                                 ระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ที่ประชุม                    - รับทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายสอบถามอีกไหม ขอเชิญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     - ไมมี -   
                              - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
                              - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จายเงินสะสม ประจ าปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖5                                                                                                       
นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง   - เพ่ือจัดท าโครงการซึ่งอยูในอ านาจหนาที ่ เพ่ือเปนคาใชจายในงบลงทุน  (ค่าที่ดิน 
ประธานสภาเทศบาล     และสิ่งก่อสร้าง)  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จ านวน  1 โครงการ 
                               ในวงเงิน  1,961,100.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    
                               โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม             - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  
                           จ านวน 1 โครงการ 
                           - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยแยก 4062 - บึงละหาร์ ขนาด 
                          ผิวจราจรกว้าง  5.๐๐  เมตร  ยาว 570 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม.      
                          งบประมาณ  1,961,100.00 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน 
                          ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่   9  ผ่านนะครับ     
 นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   ระเบียบวาระที่  10  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565         

 

                                                                      ญัตติที่ 10.1  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม   โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน 
                                        สายก าปงเจ๊ะยอ ซอย 4 ถนนบุกเบิก  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ตามแบบ  
                                          ที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ   1,057,300  บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อย 
                                          บาทถ้วน) 
                                          - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
                                                                                                                 / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค ลอดิง          - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีความ
นายกเทศมนตรี            จ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 
                             ในงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  งานก่อสร้าง  จ านวน  1 โครงการ โดยมีหลักการ 
                             และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                 หลักการ 
                                          เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                             เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน 
                             (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 โครงการ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
                             และการโยธา  งานก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                             งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
                             ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         จ านวน  1   โครงการ       

                                           -  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน  สายก าปงเจ๊ะยอ  ซอย  4  ขนาดกว้าง  4 เมตร                 
                                           ยาว 1,000 เมตร   ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ  1,057,300.00 บาท   

                           (หนึ่งล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

                                                                   เหตุผล 
                                             ด้วยทางชุมชนและประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะยอ ได้จัดท าประชาคมและ     

ยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางกองช่างมายังเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือให้เทศบาลแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน   และประชาชนในด้านการจัดการขนส่งสินค้าทางเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างล าบากส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกระทบต่อรายได้ของประชาชน 
เนื่องจากผลผลิตขนส่งได้อย่างล่าช้า จึงขอให้ทางเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา บุกเบิกถนนสายก าปง
เจ๊ะยอชอย 4 ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน
ต่อไป ทางผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจตรวจสอบความ
ต้องการตามที่ชุมชนได้ร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้น าบรรจุความ
ต้องการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 ) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 8  ของเทศบาลแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาขาดงบประมาณ ในการ
พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงเทศบาลได้มีแผนนโยบายที่จะพัฒนาระบบผังโครงข่าย
คมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลให้เชื่อมโยง  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาสะดวกสบาย
ปลอดภัย และจะส่งผลดีต่อการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพของประชาชน   เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและประชาชน ผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน  
สายก าปงเจ๊ะยอ  ซอย 4   ถนนบุกเบิก  กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  1,000  เมตร  จ านวน  
๑  โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น 1,057,300.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันสามร้อย
บาทถ้วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ  ๘7  

                            “ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ    
                             รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน 
                              ส ารองเงินสะสม 
                                                                                                         /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรี               (๑) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) กรณีท่ีปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมขนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้   
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด                                             

                                  เพ่ือเป็นการด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนแลสังคม 
                                  และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   ผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง

เงินสะสม  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่เทศบาลมี
งบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แต่ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้เนื่องจากเทศบาลฯยังมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 

                                   ตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                                   เงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖5 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน  สายก าปงเจ๊ะยอ  ซอย 4   

ถนนบุกเบิก  กว้าง 4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  จ านวน  ๑  โครงการ   งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,057,300.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้วเทศบาลมีเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบถึงฐานะ
การคลังของเทศบาลแต่อย่างใด และโครงการดังกล่าวฯเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
เทศบาล 

                                               เทศบาลต าบลบูเก๊ะตาสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ ตามกรณี (2) 
                                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ = 46,844,500.00 

             ค านวณ 15% ของงบประมาณตั้งไว้ 
= 46,844,500*15%=7,026,675.00 

            ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
           = 28,416,845.22 
           มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
           = 28,416,845.22 -7,026,675.00 
           = 21,390,170.22 

              เทศบาลต าบลบู เก๊ะตา สามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้ได้         
โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ตามวงเงินที่ค านวณได้  โดยตามความจ าเป็นและค านึงถึงสถานการณ์คลังของเทศบาล 

 
                                                                                                        / นายศุภโยค..... 
 



-33- 
 

นายศุภโยค  ลอดิง            ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
นายกเทศมนตรี                จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
                                   ท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๘7 (2) ผู้บริหาร 
                                  จึง เสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดเสนอญัตติ ผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล        เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน 

                                                สายก าปงเจ๊ะยอ ซอย 4  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ 
นายอับดุลเลาะแม นิมะ  - ขอให้ทางเทศบาล ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม สามารถน ามาใช้ได้   
สมาชิกสภาเทศบาล       โดยไม่กระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาล 
นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข   - ชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สามารถใช้      
รองปลัดเทศบาล  ร.ก.    เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ ตามกรณี (2) 

              ปลัดเทศบาล                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ = 46,844,500.- บาท 
           ค านวณ 15% ของงบประมาณตั้งไว้ 

                               = 46,844,500*15%=7,026,675.00 
          ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
          = 28,416,845.22 
          มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
          = 28,416,845.22 -7,026,675.00 
          = 21,390,170.22 

                              - เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้ได้ โดยขออนุมัติ 
                              จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามวงเงิน 
                               ที่ค านวณได้  โดยตามความจ าเป็นและค านึงถึงสถานะการคลังของเทศบาล      
ที่ประชุม                    - รับทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายสอบถามอีกไหม ขอเชิญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     - ไมมี -   
                              - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
                               สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จายเงินทุนส ารองเงินสะสม                        
                               ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือจัดท าโครงการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ 
                               เพ่ือเปนคาใชจายในงบลงทุน  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
                              จ านวน 1 โครงการ     โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                             ประจ าป 5  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน  สายก าปงเจ๊ะยอ  ซอย 4 
                             ในวงเงิน 1,057,300.00บาท  (หนึ่งล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  
                             เป็นอันว่าญัตติที่ 10.1  ผ่านนะครับ 
   
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  ญัตติที่ 10.2  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

                                      รถพยาบาล (รถตู้)  จ านวน 1  คัน         

                                           - เรียนเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
                                                                                                 / นายศุภโยค...... 
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นายศภุโยค  ลอดิง      เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ 
นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 

        ส ารองเงินสะสม  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)    
        ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  1  คัน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                               หลักการ 

                           เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 คัน ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

     งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์) 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          
     รายการ  รถพยาบาล (รถตู้)  จ านวน  1  คัน  
           งบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 หน้า 13  ล าดับที่ 1 

                                       เหตุผล 

                           เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีชุมชนในความรับผิดชอบจ านวน 8 ชุมชน และตั้งอยู่ห่างจาก
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลแว้ง ประมาณ 12 กิโลเมตร และในเขตเทศบาลต าบลบู
เก๊ะตา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโละจูด ซึ่งไม่มีรถพยาบาลฉุกเฉินไว้บริการประชาชน
ในเขตรับผิดชอบ  ทุกครั้งที่มีเหตุฉุกเฉินทางเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาต้องร้องขอใช้       รถบริการ
รถฉุกเฉินจาก อปท.ข้างเคียง และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ไม่มีรถไว้บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
สนาม และศูนย์กักตัวผู้ป่วย  ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และสามารถน าส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 
ซึ่งสามารถลดการสูญเสียและอัตราการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จ านวน 1 คัน เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ และพ้ืนที่ที่ได้รับการประสานงานจากภาคีเครือข่าย อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 50 (9) ก าหนดให้
เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล, มาตรา 51 
(6) ก าหนดให้เทศบาลต าบล อาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ให้มีและบ ารุงรักษาที่ท าการ
พิทักษ์และรักษาคนไข้ เป็นหน้าที่ของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกก าหนด
บทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 วรรค 2 ที่
บัญญัติไว้ว่า เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจ าเป็ นของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนและประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นายศุภโยค  ลอดิง    เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดย
นายกเทศมนตรี        อาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน 
                           จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีหน้าที่เรื่อง 
                            การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามบทบาทและหน้าที่ 
                            ที่กฎหมายก าหนด 

โดยประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย   การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 จ านวน 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ของส านักงบประมาณ ดังนี้                    

                                         ชื่อครุภัณฑ์ 
                                         รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด    

      ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์   
      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
      1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
      2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก                                                                

                          3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ าเกลือ 
                          4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและ 

      มีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือ 
      กระแทกหรือพลิกคว่ า 
      5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 
      ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
     6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
     7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
(11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ 
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นายศุภโยค  ลอดิง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
นายกเทศมนตรี     และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561 ข้อ ๘7  

  “ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว     
ให้ กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม ของ 
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นขอบจากสภาท้องถิน่ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒) กรณีที่ปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง  
เงินสะสมเฉพาะ    ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด                                                     
      เทศบาลต าบลบูเก๊ะตาสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ ตามกรณี (2) 

                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ = 46,844,500.00 
      ค านวณ 15% ของงบประมาณตั้งไว้ 
      = 46,844,500*15%=7,026,675.00 
      ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
      = 28,416,845.22 
      มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
      = 28,416,845.22 -7,026,675.00 
      = 21,390,170.22 

                   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้ได้     
โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตาม
วงเงินที่ค านวณได้  โดยตามความจ าเป็นและค านึงถึงสถานะการคลังของเทศบาล      

                        เพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน              
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๘7 (2) ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้    
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดเสนอญัตติ ผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล     ทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์) 

                                             ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ  รถพยาบาล (รถตู้)  จ านวน  1  คัน  
                                             งบประมาณ  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
                                             มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย   
                                             ขอเชิญครับ  

                                                                                                / นายอับดุลเลาะแม..... 
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นายอับดลุเลาะแม  นิมะ - สอบถามเรื่องการให้บริการของรถพยาบาล (รถตู้) ของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล        
นายศุภโยค  ลอดิง        - ชี้แจงทางเทศบาลจะออกระเบียบและข้อก าหนดในการใช้รถพยาบาล 
นายกเทศมนตรี            ของเทศบาล โดยมีพนักงานให้บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
                               ส่วนรายละเอียดอื่นๆทางเทศบาลจะปฏิบัติตามแนวทางตาม พ.ร.บ. ที่ก าหนดต่อไป 
ที่ประชุม                   - รับทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล     - ไมมี -   
                              - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
                               สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จายเงินทุนส ารองเงินสะสม                        
                               ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                               รายการ  รถพยาบาล (รถตู้)  จ านวน  1  คัน งบประมาณ 2,500,000.- บาท 
                               เพ่ือด าเนินภารกิจซึ่งอยูในอ านาจหนาที ่ โปรดยกมือครับ                         

มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                             ประจ าป  2565  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) 
                             จ านวน  1 คัน ในวงเงิน  2,50,000.00บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
                             เป็นอันว่าญัตติที่ 10.2  ผ่านนะครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    ญัตติที่ 10.3  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                 
ประธานสภาเทศบาล     โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

                                                      - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโยค  ลอดิง        เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ 
นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน     

ส ารองเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าที่ดินและก่อสร้าง)     
งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน  1  โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้                                     

                    หลักการ 

                                                         เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าที่ดินและ 
                                            สิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 โครงการปรากฏใน แผนงาน เคหะและชุมชน  
                                           งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

   งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         จ านวน  1   โครงการ          

                                -  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คูระบายน้ า           
                                   ขนาด  กว้าง 0.65 เมตร  ลกึเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว 268 เมตร ) 
                                   (และผนังก าแพงยาว  24  เมตร) ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ   
                                   1,207,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
                                                                                                        / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                         เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                      ด้วยในหว้งเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี   พ้ืนที่ต าบลโละจูด เข้าสู่ฤดูฝน 

รวมถึงพ้ืนที่ในสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่6 ต าบลโละจูด อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชัน ท าให้ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ าฝนและน้ าป่าไหลลง
มาปริมาณมาก และมีความรุนแรง  เป็นการไหลแบบไร้ทิศทาง  ท าให้เกิดการกัดเซาะก าแพง
รั้วรอบสถานที่ท้ิงขยะล้มเสียหายความยาวประมาณ 30 เมตร และมีกองขยะไหลตามน้ าออก
จากสถานที่ทิ้งขยะออกไปบริเวณข้างเคียงที่บ้านพักอาศัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าว  
ในเบื้องต้นทางกองสาธารณสุข ฯ  ได้ด าเนินการจัดจ้างกวาดกองขยะที่ออกนอกพ้ืนที่สถานที่
ทิ้งขยะเรียบร้อยแล้ว  แต่เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต   จึงขอ
ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย โดยการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท้ิงขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   คูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 268 
เมตร  และผนังก าแพงยาว  24  เมตร  

                               โดยประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามระเบียบ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
                              การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2547 
                              แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  4  พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) จ านวน 1,207,000.- บาท  
                              (หนึง่ล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  ตามเอกสาร (ปร. 4 และปร.5 ที่ได้แนบมาพร้อมญัตตินี้) 

                      เพ่ือเป็นการด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคม  และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   ผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่ เทศบาล           
มีงบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ไม่
สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากเทศบาลฯยังมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประจ าปี  ๒๕๖5 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขนาดกว้าง 
0.65 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 268 เมตร และผนังก าแพง ยาว  24  เมตร  ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  1,207,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน 
จ านวน  ๑  โครงการ   ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมีเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพียงพอ         
ที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด และ โครงการ
ดังกล่าวฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  แก้ไข  ครั้งที่ 13  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ ๘7               

                                         “ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว       
                                          ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม          

ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
                                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง    (๒) กรณีที่ปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
นายกเทศมนตรี       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงิน 
                          ทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) โดยได้รับอนุมัต ิ
                          จากสภาท้องถิ่น 

    ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

      (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

      เทศบาลต าบลบูเก๊ะตาสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ ตามกรณี (2) 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ = 46,844,500.00 
      ค านวณ 15% ของงบประมาณตั้งไว้                                                                                                   

                          = 46,844,500*15%=7,026,675.00 
                         ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

    = 28,416,845.22 
    มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนเกิน 
    = 28,416,845.22 -7,026,675.00 
    = 21,390,170.22   

            ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้ได้                
โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น     
ตามวงเงินที่ค านวณ  ได้โดยตามความจ าเป็นและค านึงถึงสถานะการคลังของเทศบาล  

                เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๘7 (2) ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอขอบคุณทาน นายกเทศมนตรีที่ไดเสนอญัตติ ผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล      ทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  งบลงทุน  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

                                             ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  1   โครงการ          
                                              - โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คูระบายน้ า) 
                                             ขนาด  กว้าง 0.65 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว 268 เมตร  
                                             (และผนังก าแพงยาว  24  เมตร) ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ   
                                            1,207,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)                                                                                                                       
                                            - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ     

                              - ไมมี -   
 
                                                                                             / นายเกรียงศักดิ์.....  
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นายเกรียงศักดิ์ ดรอนิง    - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จายเงินทุนส ารองเงินสะสม                        
                              ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ 
                              ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คูระบายน้ า)  ขนาด  กว้าง 0.65 เมตร  
                              ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว 268 เมตร (และผนังก าแพงยาว  24  เมตร)  
                              ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ  1,207,000.- บาท 
                              (หนึง่ล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)   จ านวน 1 โครงการ  โปรดยกมือครับ                         

              มติที่ประชุม              - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                             ประจ าป 2565 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                               
                             จ านวน  1 โครงการ ในวงเงิน 1,207,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
                             เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  10  ผ่านนะครับ 

          นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาเทศบาล        ระดับท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                  - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 
นายฉัตรชนก รักขพันธ์       - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล           ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                       ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด 
                                       หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12  ก าหนด
ไว้ว่า  “ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่” 
ประกอบด้วย  (๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจ านวน  
๒  คน  เป็นกรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง           - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล              จ านวนสองคนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ขอเชิญเสนอครับว่าจะ   

มอบหมายให้ใครจ านวนสองคนเพื่อเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญ
ครับ   

นายนาวี     ลีกี                     - กระผมนายนาวี   ลีกี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ขอเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล               สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
                                       คนที่ 1  นายมะตันลา  อูเซ็ง      สมาชิกสภาเทศบาล 
                                       ผู้รับรอง  1. นายอับดุลเลาะแม    นิมะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
                                                   2. นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล   
                                       คนที่ 2  นายอาภัย  มามะอิสแล     สมาชิกสภาเทศบาล 
                                       ผู้รับรอง  1. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
                                                   2. นายอุสมาน    หะ      สมาชิกสภาเทศบาล      
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง          - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็น
ประธานสภาเทศบาล              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม                          -ไมมี่-   
                                                                                                     /นายเกรียงศักดิ์..... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล               
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                                 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    ประกอบด้วย 
                                            ๑. นายมะตันลา   อูเซ็ง                  กรรมการ 
                                            ๒. นายอาภัย    มามะอิสแล             กรรมการ 
                                  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  11  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)                   
ประธานสภาเทศบาล        - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
                                 - ขอเชิญเสนอได้ครับ 

              นายศุภโยค  ลอดิง           - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติ  ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้ง   
              นายกเทศมนตรี              ให้สภาเทศบาล ทราบ 2 เรื่อง  ครับ                                                      

                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                              พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                             เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข

แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 

        1. เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 12       
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  ผู้บริหารจึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาทราบ ต่อไป 

        2. เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13      
เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2565  ผู้บริหารจึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ทราบ 
ต่อไป 

ที่ประชุม                    - รับทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - มีสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่ 
                              ขอเชิญครับ  
นายนาวี   ลีกี              - สอบถามเรื่องถังขยะของเทศบาล  ว่าทางเทศบาลได้จัดซื้อเพ่ิมหรือยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล       ถ้าจัดซื้อเพ่ิมแล้วให้น าไปวางที่ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ ด้วย 
นายเตอร์มีซี  อุเซ็ง        - แจ้งเรื่องปัญหาเด็กแว้น ขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันถนนสี่เลนหน้าส านักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล       ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน และอาจท าให้เกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืนได้ ขอให้ทางเทศบาล 
                               หาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ต่อไป 
นายอุสมาน    หะ        -ขอให้ทางเทศบาลไปด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทางไปบ้านลีแยะ 
สมาชิกสภาเทศบาล      - เรื่องปัญหาฝุ่นละออง หน้า อ.บ.ต. โละจูด  ที่มีการถมดิน ประชาชนเดือดร้อน 
                              ขอให้ทางเทศบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  
ว่าที่ ร.ต.ซอรี อิสาเหาะ    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และกองการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาฟุตบอล 
เลขานุการนายเทศมนตรี  เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
                                                                                                       /นางสาวสุณีย์..... 
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นางสาวสุณีย์   อิสริยนรา  - แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เอกสารที่ต้องเตรียมมา 
ห.น.ฝ่ายบริหารการศึกษา  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 3. ส าเนาสมุดธนาคาร 
                                 ธ.ก.ส. พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
นายศุภโยค    ลอดิง        - ชี้แจงเรื่องเด็กแว้น จะประสานกับทาง ส.ภ.บูเก๊ะตา มาด าเนินการแก้ไข 
นายกเทศมนตรี             ปญัหาดังกล่าวต่อไป 
                                - เรื่องฝุ่นมอบให้ทางงานป้องกันไปฉีดล้างดินบนถนนหน้า อบต. โละจูด ต่อไป 
                                - แจ้งขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ทุกท่านไปร่วมรับประทาน 
                                อาหารเพื่อเลี้ยงส่งพนักงานเทศบาลทีส่อบเลื่อนระดับด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
                                ณ  หอประชุมศิริกาญจนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   สนามกีฬาเทศบาล                                                                                                                  
นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล       - ขอเชิญครับ 
                                - ไมม่ี -    
                                - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เป็นอันว่าระเบียบ

วาระท่ี 12 ผ่านนะครับ  
  
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - และส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล       ผูบ้ริหาร และพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ                                               
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                           เลิกประชุมเวลา   12.10  น.       
 

                                 (ลงชื่อ)          จริศักดิ์   เก้าซ้วน        ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เก้าซ้วน) 
                                        นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 

                                

                                (ลงชื่อ)         ฉัตรชนก   รักขพันธ์      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                               (นายฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                               หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                            (ลงชื่อ)      หาสมูนา  บือราเฮง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวหาสมูนา  บือราเฮง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                              (ลงชื่อ)       มุสตอปา   ยูโซ๊ะ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายมสุตอปา   ยูโซ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)      อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 
 

 
 
                                                                                        (ลงชื่อ)      เกรียงศักดิ์    ดรอนิง 
                                                                                                    (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

 

 

 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565 
เมื่อวัน.........พุธ...........ที.่.....25........เดือน..พฤษภาคม....พ.ศ...2565.....    

 
 


