
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันอังคารที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต  (ชั้น ๒) 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประกิจ  เกรัมย์ ประธานสภาเทศบาล ประกิจ  เกรัมย ์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง  แพทย์ประสาท  
๓ นายจ าลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จ าลอง  กอยรัมย์  
๔ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  พนม  คิดชนะ  
๕ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๖ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
๗ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๘ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๙ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  

๑๐ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  
๑๑ นายปราโมทย์  แปูนประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แปูนประโคน  

     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขาด 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗  นางสาวรุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี นักพัฒนาชุมชน รุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี  
๘ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๙ นางอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  

๑๐ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๑ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
๑๒ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๓ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
๑๔ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
๑๕ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
๑๖ นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  ค าเปล่ง  
๑๗ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๑๘ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
19 นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    
เรื่อง "เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 ลงวันที่ ๒1 พฤศจิกายน ๒๕62 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ด าโเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้   
  1. เรื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่มาประชุม  1  ราย  คือ  ท่านบุญมี  กรึกรัมย์  สมาชิก

สภาเทศบาล  เขต 2  ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใด  เพราะไม่ได้แจ้งอะไรเหตุผลอะไรเลย 
  2. เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขอเชิญ

เจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายชลากร  เกรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานด้าน 
(เจ้าพนักงานธุรการ)   วิเคราะห์นโยบายและแผน  เดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรมฯ จึงได้มอบหมายให้กระผมชี้แจงแทน   

ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)    
ปีงบประมาณ  2562  มีดังนี้ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ  2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ 

ปรากฏอยู่ในแผนท้องถิ่นปี 2562 
1. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต 185 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 15 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

23 

4. ยุทธศาสตร์การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 
รวม 236 

สรุป ระดับความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักเขต ประจ าปี ๒๕62 
จ านวนโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2562)      185  โครงการ 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนฯ เพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕62    98  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       55 x ๑๐๐  = 56.12 %  
              98 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่   22  สิงหาคม  ๒๕62 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.20 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องญัตติค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑.  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
(ประธานสภาเทศบาล) ปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดร่าง 
(ปลัดเทศบาล)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563 

มีดังนี้ 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖3 
    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลต าบลหลักเขตโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหลักเขตและ
นายอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖3” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหลักเขตแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
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    ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมวให้เจริญเติบโต
และมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์    
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 
“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี่ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย  
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่
มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

   “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาลต าบลหลักเขต 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต    

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลหลักเขต เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ต้องด าเนินการดังนี้   

    6.1 การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
    (1) ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครอง 

ต่อเทศบาลต าบลหลักเขต และรับบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการก าหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหลักเขตก าหนด 

(2) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบสุนัขและแมวหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
ให้บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลหลักเขต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมี
การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์ 
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

(3) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนภายใน 
30 วันและต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

(4) กรณีท่ีเจ้าของสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาลต าบลหลักเขต
โดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมว             ต้องด าเนินการ
แจ้งให้เทศบาลต าบลหลักเขตทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการย้ายสุนัขและแมวออกนอกเขต
เทศบาลต าบลหลักเขตโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

    6.2 การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (1) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัว ได้รับการฉีดวัคซีนจาก 

สัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์โดยการ
ฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัขและแมวนั้น มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน   และ
ต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
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(2) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลต าบลหลักเขตภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

(3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรคระบาด
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวท าการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาตามประกาศ 

    6.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
    (1) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่ 

เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องควบคุมดูแลสุนัขและแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือ

เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
    6.4 การควบคุมเม่ือน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
    (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้ 

เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแล
มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตราย่อบุคคลอ่ืน 

(2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ใน
สถานที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

ข้อ 7  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

นายประกิจ  เกรัมย์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง เหตุร าคาญ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2562  หรือไม่ 
นายชัย  กระสุนรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับการจัดท า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563  เนื่องจากจะได้เป็น 
   ระเบียบเรียบร้อย  และเพ่ือควบคุมไม่มีผู้ใดปล่อยสุนัขหรือแมวในเขตบริเวณวัดอีกต่อไป 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

หลักเขต เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563  ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 
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มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์   ญัตติที่  2  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563  กองสวัสดิการสังคม   
(ประธานสภาเทศบาล) ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   

หมวด 4  การโอนและแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงเชิญครับ 

นางสาวรุจิกาญน์  ชาติพิบูลย์ – เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน    ส าหรับรายละเอียด 
(นักพัฒนาชุมชน)  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และสังคม
สงเคราะห ์
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑส์ านักงาน 
 - ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  
1  ชุด 

 
 
 
 
 
 
 

6,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

4,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากงบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ไม่พอจ่าย 

 รวมโอนเพ่ิม  4,000.- +   
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และสังคม
สงเคราะห ์
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one 
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

48,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

44,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตาม 
รายการโอนเพิ่ม ล าดับที่ 1 

 รวมโอนลด  4,000.- -   
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2563  หรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 11.25  น.   มีสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ได้ตามที่เสนอมา 
ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ   10      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ 3  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) 2563  มี  3  รายการ  มี  ส านักปลัด  กองช่าง  และกองการศึกษา  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
ค าเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  
เชิญครับ 

นางสาววรรณี  อะพินรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
(เจ้าพนักงานธุรการ) ค าชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้เนื่องจาก

ลักษณะรายละเอียดที่ก าหนดไว้  ไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า  72  งานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน   
หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ตั้งไว้  22,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด ราคา  22,000.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  ขนาดwไม่น้อย
กว่า 6 MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า ดังนี ้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ 
 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120 GB  จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 
ชุด เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      ราคา 22,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000.-บาท  
จ านวน  1  ชุด โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา   พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 
GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่าจ านวน    ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562   ประกาศ ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
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นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ค าชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้เนื่องจาก

พ้ืนที่การใช้สอยของโครงการมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 128  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค     ตั้งไว้  200,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค     ตั้งไว้  200,000.- บาท   
- โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะสนามกีฬา บ้านสมสุข  หมู่ที่ 11  ตั้งไว้ 
200,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง  
2.00  เมตร  ความยาว  4.50  เมตร หรือมีพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 9 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนอาคารของเทศบาลต าบลหลักเขต  ที่ 
18/2563   (โดยงบประมาณที่ตั้งไว้นี้ยังไม่มีวิศวกรระดับสามัญรับรอง
แบบแปลน  ทั้งนี้ราคากลางของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้าที ่129  ข้อ 99 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค     ตั้งไว้  200,000.- บาท   
- โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะสนามกีฬา บ้านสมสุข  หมู่ที่ 11  ตั้ง
ไว้  200,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปริมาณงาน  ขนาดความ
กว้าง  2.00  เมตร  ความยาว  6.00  เมตร หรือมีพื้นที่การใช้งานไม่
น้อยกว่า 12  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนอาคารของเทศบาลต าบล 
หลักเขต  ที่ 18/2563   (โดยงบประมาณที่ตั้งไว้นี้ยังไม่มีวิศวกรระดับ
สามัญรับรองแบบแปลน  ทั้งนี้ราคากลางของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.  
2561 - 2565)  หน้าที ่129  ข้อ 99 

 
นางสาวอโณทัย  พะวรรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
(นักวิชาการศึกษา) ค าชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้เนื่องจาก

ลักษณะรายละเอียดที่ก าหนดไว้  ไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า  94  แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  2  ชุด  
ตั้งไว้  44,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 ชุด 
ราคา  44,000.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4core) โดยมีความ เร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต่อ้ง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
 1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
 2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบGraphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
 3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 120 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 ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์   
- มี Wi-Fi 802.11n รองรับความเร็ว 300Mbps   
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อม
ล าโพง จ านวน 1 หน่วย 
- รายละเอียดเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562   
- ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 152 ข้อ 30  (กองการศึกษา)   

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)จ านวน 2 ชุด 
ราคา  44,000.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4core) โดยมีความ เร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
 1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
 2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบGraphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
 3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ ากลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์   
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อม
ล าโพง จ านวน 1 หน่วย 
- รายละเอียดเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562   
- ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 152 ข้อ 30  (กองการศึกษา)   
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ทั้ง  3  รายการหรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.45 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2563   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ    10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง           ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ ขณะนี้เวลา  11.50  น.  ก่อนที่จะพิจารณาญัตติที่  4  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของ 
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลต าบลหลักเขต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  ผมขอพักการประชุมฯ  10 นาที  เชิญครับ 

เริ่มประชุมฯ เวลา  12.00 น. 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่  4  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหลักเขต  ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕63 ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล    ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลหลักเขต  
(นายกเทศมนตรี)  มีความประสงค์จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63   

เพ่ือด าเนินการโครงการจ านวน   19  โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,553,800.- บาท 
รายละเอียดมีดังนี้ 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
1. โครงการ  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านปริงเปน  หมู่ที ่1 (ซอยบ้านนายธิ)   ต าบลหลักเขต  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.40 เมตร จ านวน 74 ท่อน  
พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 8 บ่อ  ตั้งไว้  126,900.- บาท   
2. โครงการยกระดับถนนดินพร้อมขยายไหล่ทาง  สายทางไปโคกดินแดง  บ้านหลักเขต หมู่ที ่2  
ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดินช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร สูงจากผิวจราจรเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยกระดับถนนดินช่วงที่ 2  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงจากผิวจราจรเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร เสริมผิว 
ทางหินคลุกทั้ง2ช่วงตามแบบแปลน หรือมีพ้ืนที่การใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร  
ตั้งไว้  451,200.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางกลางไปทางทิศใต้  บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 3  ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมขยายทางเชื่อม หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
427.00  ตารางเมตร  ตั้งไว้  23,8000.- บาท 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางจันสีไปทางบ้านนายเฮียะ  บ้าน 
โคกเก่า  หมู่ที่ 4  ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  5.00   
เมตร  ระยะทาง  85.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  425.00  ตารางเมตร   
ตั้งไว้  250,300.- บาท 
5. โครงการเจาะบ่อบาดาล  บ้านโคกเมือง  หมู่ที่  5 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัด 
บุรีรัมย์ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งชุดสูบน้ าพลังงานโซล่าเซลล์  รายละเอียดตามแบบแปลน    
ตั้งไว้  81,000.- บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางหมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 9  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6   
ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง   
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตั้งไว้  228000.- บาท 
7. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางบ้านเสม็ด - บ้านผังงา  บ้านเสม็ด  หมู่ที ่7 ต าบล 
หลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง  750.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,875.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 129,000.-บาท 
8. โครงการ  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านเขตสามัคคี  หมู่ที ่8 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง   
จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.40 เมตร จ านวน 71 ท่อน พร้อมบ่อ 
พัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 8 บ่อ  ตั้งไว้  123,400.-บาท 
9. ขุดลอกคลองบ้านเขตพัฒนา  หมู่ที่ 9  ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดเพ่ิมความ 
ลึกคลอง   โดยขุดลอกเพ่ิมความลึกเฉลี่ย 1.5  เมตร ยาว  440.00  เมตร ตามแบบแปลน พร้อม 
ปรับแต่งปากคลองและขยายคันคลองตามสภาพ หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,620.00  
ลูกบาศก์เมตร  ตั้งไว้  172,400.- บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางไปวัดหนองสมบูรณ์  บ้านหนองสมบูรณ์   
หมู่ที่ 10  ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  115.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  460.00  ตารางเมตร 
ตั้งไว้  262,100.-บาท 
11. โครงการยกระดับถนนดินพร้อมขยายไหล่ทาง  สายทางบ้านสมสุข หมู่ที่ 11 ไปบ้านไผ่สีทอง  
หมู่ที่  13  บ้านสมสุข หมู่ที ่11 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ถนนดิน 
ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ถนนดินช่วงที่  
2 ขยายผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 3 ยกระดับ 
ถนนดินผิวจราจรกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร เสริมผิวทางหินคลุกตลอดสาย หรือมีพ้ืนที่การ 
ใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร   พร้อมขยายไหล่ทางช่วงหลังกองอ านวยการกีฬากว้าง  
2.50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลน ตั้งไว้ 416300.- บาท 
12. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านเขตสมบูรณ์  หมู่ที่  12 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัด 
บุรีรัมย์ เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งชุดสูบน้ า รายละเอียดตามแบบแปลน  ตั้งไว้   
88,000.- บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางหอมไปทางทิศตะวันออก  บ้าน 
ไผ่สีทอง  หมู่ที่ 13 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  5.00   
เมตร  ระยะทาง  90.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร   
ตั้งไว้  263,797.- บาท 
14. โครงการยกระดับถนนดินสายทางช่วงบ้านนางแสงดีไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  บ้านเขตประชาสรร   
หมู่ที ่14 ต าบลหลักเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดินช่วงที่ 1  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยกระดับถนนดินช่วงที่ 2  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร เสริมผิวทางหินคลุกท้ัง 2  
ช่วงตามแบบแปลน หรือมีพ้ืนที่การใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 1,865.00 ตารางเมตร  ตั้งไว้   
141,800.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2,972,197.- บาท   

    ส าหรับยอดเงินสะสม  ณ  ปัจจุบัน  ( 31  ตุลาคม  2562)  
   จ านวนเงินทั้งสิ้น  9,281,897.38  บาท 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การ 
   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓  วรรคสอง   ระบุว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 

ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้น   จึงขอมติสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕63   เพ่ือที่จะด าเนินการโครงการฯ   รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  2,972,197.- บาท 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับชื่อโครงการก็เอาตามแผน

ที่ได้ประชาคมส่วนจุดด าเนินการตามแผน  ไม่มีการคลาดเคลื่อนแน่นอนครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  12.40 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

งบประมาณ  2563  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2562   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)    

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.45  น. 
 

                     (ลงชื่อ)     จ าลอง  กอยรัมย์   / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง                                                                                  

(ลงชื่อ)      ประกิจ  เกรัมย์     / ตรวจบันทึก                            
          (นายประกิจ  เกรัมย์) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 


