- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 22 มีนำคม 2564
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นางวีณา ศรีดารา
๓
นางทิม เรือนอินทร์
๔
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๕
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๖
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๓
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
อ้านวย ทาระสุข
บุญเกิด ฟันอ้น
กฤษณะ เครือประดิษฐ์

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายอ้านวย ทาระสุข
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
2
นายบุญเกิด ฟันอ้น
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
3
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์ นายก อบต.ถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐5 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้มาครบองค์แล้วและได้ก้าหนดนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 แล้ว
ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมสภาตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี 2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 ตังแต่วันที่
17 มีนาคม 2564 มีก้าหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อด้าเนินการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลแทนต้าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต้าแหน่งนัน
ว่างลงตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 รวมถึงข้อราชการอื่นๆ
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 นายอ้าเภอ
เมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จึ ง ประกาศเปิ ด ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง
สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี 2564 ตังแต่วันที่ 17 มี นาคม 2564 ณ ห้ อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีก้าหนดไม่ เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564
ประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิ สามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2564 มีวาระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิด การประชุม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการปะชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้
ลาออกจากต้ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง หมู่ ที่ 1
บ้านหนองไผ่ ต่อนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ครับ
รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 1 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕64 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว
แล้วและที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองแทนต้าแหน่งที่ว่าง
เนื่องจากนายนรสิงห์ อ่วมบุญมี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต้าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่
1 บ้านหนองไผ่ ตังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นผลให้ต้าแหน่งรองประธานสภาฯ
ว่ า งลงด้ ว ย จึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งเลื อ กรองประธานสภาฯ แทนต้ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบฯครับ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 51 (1) ก้าหนดว่า “กรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่
ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต้าแหน่งว่างลง
ข้อ 12 วรรคแรก ก้าหนดว่า “วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น้า ความใน
ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ 8 ก้าหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ ง ที่ ต นเห็ น ว่ า สมควรเป็ น ผู้ ด้ า รงต้ า แหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครังเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ้ากัด
จ้านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน โดยวิธีเขีย นชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนัน โดยใช้วิธี เดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น้าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

๔
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
วิธีการจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมด้าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้ จัดท้าบัตรสลาก
ชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ้านวนเท่ากับจ้านวนคน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุ ด
เท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว
นอกนันเขียนข้อความว่า”ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ 14 ก้าหนดว่า “ในการเลื อกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้อ งถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเพียง
ต้าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นันได้รับเลือก”
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ”
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอชื่อ นายสมหมาย ภู่ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3 ค่ะ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางวีณา ศรีดารา
ดิฉันขอรับรองนายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางทิม เรือนอินทร์
ดิฉันขอรับรองนายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตังเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองอีกหรือไม่ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ
ประธานสภาฯ
นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม
ประธานสภาฯ
เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตังเป็ นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองเพียงหนึ่งคนถือว่านายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติมครังที่ 5 พ.ศ.2564
ประธานสภาฯ
ด้ ว ยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง ได้ ยื่ น ญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบร่ า ง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครังที่
5 พ.ศ.2564 จ้านวน 9 โครงการดังนี
1. โครงการติดตังโคมไฟฟ้าแผงโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 4
ต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 150,000 บาท
2. โครงการติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ปีงบประมาณ
2564 งบประมาณ 200,000 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้า โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้าน
วังถ้า ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 50,000 บาท
4. อุ ดหนุ นโรงเรี ยนบ้ านวั งถ้า โครงการจัด หาวั ส ดุค รุภัณ ฑ์เครื่องดนตรี
โรงเรียนบ้านวังถ้า ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000 บาท
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5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้า โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้าน
วังถ้า ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง โครงการจัดหาเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 60,000
บาท
7. โครงการจัดหาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 120,000 บาท
8. โครงการจัดซือถังกรองน้า(ถังเหล็ก) ขนาด 80 x 120 ซม. จ้านวน 2
ถัง ส้าหรับระบบประปาหมู่บ้าน
9. โครงการจัดซือเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ท่อเข้า
2 นิ ว ออก 2 นิ ว ปริ ม าณน้ า 200 – 500 ลิ ต รต่ อ นาที จ้ า นวน 4 เครื่ อ ง
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 72,000 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ก้าหนดว่า
“เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการดังนี
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้ส ภาองค์การบริห ารส่ว นต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ด้วย”
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
5.3 ญัตติ ร ายงานการแก้ไขแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ ว นต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.
2561 – 2565) แก้ไข 3 พ.ศ.2564
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.2561 – 2565) ครังที่ 3 พ.ศ.2564 จ้านวน 2
โครงการ
1. โครงการเปลี่ยนท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 60,000
บาท ปรากฏในปีงบประมาณ 2563 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ 2564
2. โครงการเปลี่ ย นท่ อ ระบบประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 3 งบประมาณ
400,000 บาท ปรากฏในปีงบประมาณ 2563 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ก้าหนดว่า
“การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ้านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทังแจ้งสภาท้องถิ่น อ้าเภอ
และจังหวัดทราบ”
ประธานสภาฯ
ในวาระนีเป็นการแจ้งเพื่อทราบนะครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 12.05 น. แล้วนะครับ ผมจะพักการประชุมช่วงเช้านีก่อน
นะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ และขอ
เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักประชุมเวลา 12.05 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว และถึงก้าหนดนัด
ประชุมสภาฯแล้ ว ขอเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่ว ไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในหมวดค่ า ครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อสร้ าง ประเภทครุ ภัณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์
จ้านวน 1 รายการ เพื่อเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ งานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) เป็นเงิน 22,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ้า นวน 1
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)
มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ้านวน 1
หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จ้านวน 1 หน่วย
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานส้านักปลัด แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒ นาความรู้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เป็นเงิน 22,000 บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ครั บ ผมขอมติ ที่ ประชุ ม ครับ หากสมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มัติ ใ ห้ โ อน
งบประมาณตามรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
นายอ้านวย ทาระสุข ผมขอสอบถามกรณีการก้าหนดเวลา จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ ที่ก้าหนดจ่ายเป็นเวลา
เลขานุการนายก อบต.ฯ หมูบ่ ้านละ 1 ชั่วโมง ซึ่งในวันศุกร์ ที่ 5 ผมมารับเบียยังชีพเวลาประมาณ 15.00 น.
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเก็บเงินเข้าตู้เซฟแล้วให้มารับเงินในวันจันทร์ ผมขอทราบ
เหตุผลที่ก้าหนดเวลา ดังกล่าวครับ
น.ส.กรกนก เครือประดิษฐ์ ดิฉันขอชีแจงเหตุผลที่จ่ายเบียยังชีพเป็นเวลา ดังนีค่ะ
นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ 1. การจ่ายเบียยังชีพโดยปกติผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 จะมารอรับ เบียยังชีพ
พร้อมกัน ดิฉันก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ให้ผู้ที่มารับ
เบียยังชีพได้รับทราบพร้อมๆกัน
2. การเก็บเงินเข้าตู้เซฟเวลา 15.00 น. ก็เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ถือเงินไว้กับตัวเอง
3. เพื่อให้ผู้ที่มารับเบียได้รับการตรวจสุขภาพจาก อสม.ด้วย
4. ดิฉันขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังถ้าจัดท้าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยท้าบุญ
ด้วยการซือเสือค่ะ
5. ขอประชาสัมพันธ์การรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละเอียดตาม
แผ่นพับที่แจกให้ทุกท่านค่ะ ซึ่งดิฉันก็ได้แจกเอกสารนีให้ผู้รับเบียในวันจ่ายเบียและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับเบียรับทราบแล้ว

๘
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉนั ขอสอบถามเกี่ยวกับการติดตังดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะว่าเหตุใดยังไม่
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ด้าเนินการค่ะ
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
สาเหตุที่ยังไม่ได้ด้าเนินการเนื่องจากการไฟฟ้าฯยังไม่ได้ส้ารวจและประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายให้ครับ
นางทิม เรือนอินทร์
1. น้าประปาจุดบ้านนายพร เกิดคง น้าประปาขุ่นค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
2. ทางเข้าไร่ห้วยต้นดู่ (หน้าวัด ห้วยฉลอง) ทางช้ารุด ขอให้พิจารณาก่อสร้างถนน
คอนกรีตต่อไปค่ะ
นางวีณา ศรีดารา
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่แก้ไขเรื่องน้าประปา หมู่ที่ 1 จุดบ้านนางประครอง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ชาตะรูป ขณะนีน้าไหลทั่วถึงแล้วค่ะ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
เรื่องการติดตังดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะนี ผมจะด้าเนินการติดตังดวงโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลครับ ขณะนีอยู่ระหว่างการส้ารวจจุดที่จะติดตัง เพื่อขออนุญาตติดตัง
กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุมนะครับ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้า ฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ.2564 ในวันนีได้ด้าเนินการมาถึงระยะเวลาอันสมควรแล้ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้า บลถ้ า ฉลอง ท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลองทุ ก ท่ า นและ
ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนิน การไป
ด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา ๑5.00 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

