
 
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/๒๕65 
ในวันอังคำรที่  23  สิงหำคม  ๒๕65   เวลำ  10.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   9   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 ส าราญ   นาคศรี  
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  
10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 
7 นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ ชาวบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 สัมฤทธิ์   กลิ่นแก้วนพรัตน์  
8 นายวิทยา   ศรีเสน ชาวบ้านโคกกลาง  วิทยา    ศรีเสน  
9 นายสุนัย    ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง  หมู่ 6 สุนัย     ศรีสง่า  

เริ่มประชุมเวลำ   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญนายบุญชู   คงด ีประธานสภา อบต.ลุมพุก  อ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65  ครั้งที่  2/2565   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต.  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก  สมัยประชุมสำมัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่  ๑ /๒๕65  ในวันอังคำรที ่9  
   สิงหำคม  ๒๕65  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

มติที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี – 
                                                                
ระเบียบวำระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566  วำระที่ 2  

                                     (ขั้นแปรญัตติ) 
 

ประธำนสภำ อบต.  ผมได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

 2566  ปรากฏว่า ไมม่ีผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566   ตามมติที่ประชุมได้ก าหนดวันรับแบบเสนอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน  3  วัน  คือ
วันที่ 15,16,17 สิงหาคม  2565  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และ 

/ก าหนด... 
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 ก าหนด ให้มีการแปรญัตติในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม   2565   เวลา 08.30 น.   
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล

การแปรญัตติ  ไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่วมกันพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566  แล้ว    มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2566 
   

ประธำนสภำ อบต. ผมจะขอมตทิี่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2566  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักกำร  14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักกำร  0 เสียง 
   งด ออกเสียง   0 คน 
   ลำประชุม         0 คน 
 

ประธำนสภำ อบต. สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ แห่งร่าง ข้อบัญญัติ 
                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

                              5.2 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566  วำระท่ี 3  
         (ขั้นลงมติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2566) 

ประธำนสภำ อบต. ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ )ไปแล้วนั้น    
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕66 
                               ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักกำร  14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักกำร  0 เสียง 
   งด ออกเสียง   0 คน 
   ลำประชุม         0 คน 
 

ประธำนสภำ อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2566  (ข้ันลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  และจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566  ให้นายอ าเภอค าเข่ือนแก้วพิจารณาอนุมัติ ต่อไป และขอให้
เลขานุการสภาอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้ันตอนการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปี 2566  
นายสมพร  การะเกษ เรียนประธานสภารองประธานสภานายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและท่านสมาชิก 
 สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับตาม 
เลขานุการสภาฯ ที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เห็นชอบในขั้นแปรญัตติและได้ลงมติอนุมัติในร่างงบประมาณ 
 รายจ่ายข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบฯ 
 กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ได้ก าหนดว่างบประมาณรายจ่ายประจ า 

 /ปีและ.... 
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 ปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม 
 ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่าย 
 ซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้น 
 ใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เมื่อสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อ 
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นาย- 
 อ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ถ้า 
 นายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณา

ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่ 
 แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่สภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง 
 ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอ เพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้น 
 ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ 
 ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นครับ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านท าความเข้าใจด้วย  
 ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) 
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกครับ 
นายก  อบต. เรียนท่านประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรง

เกีตรติทุกท่านข้าพเจ้า นายบัญชา ชารีแก้ว ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 5 รายการ  ดังนี้ 

 รำยกำรที่ 1 
   ค าชี้แจง (เดิม)  
        แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40 ,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

/6) การจัดซื้อ... 
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6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
 ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

 ธันวาคม 2563 
  ค าชี้แจง (ใหม่) 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

   ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 

 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน   

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า           

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2564 

*เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง : เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง มีการ
 เปลี่ยนแปลง ครับ 
 รำยกำรที่ 2 

   ค าชี้แจง (เดิม)  
        แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า- 
 

/ติดตั้ง... 
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   ติดตั้ง) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
 ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
 ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2563 

  ค าชี้แจง (ใหม่) 
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า 
   ติดตั้ง) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 
 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
/8)ค่าติดตั้ง... 
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8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2564 

*เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง : เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง มีการ
 เปลี่ยนแปลง  ครับ 
 รำยกำรที่ 3 

   ค าชี้แจง (เดิม)  
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
    (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40 ,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
 ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
 ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2563 

  ค าชี้แจง (ใหม่) 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า 

   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 
 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 

 
/2)ราคา... 
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2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2564 

*เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง : เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง มีการ
 เปลี่ยนแปลง ครับ 
 รำยกำรที่ 4 

   ค าชี้แจง (เดิม)  
        แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
    (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40 ,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
 ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  
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ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

 ธันวาคม 2563 
  ค าชี้แจง (ใหม่) 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า 

   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  
ขนาด  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2564 

*เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงค าชี้ : เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง มีการ
 เปลี่ยนแปลง ครับ 
 รำยกำรที่ 5 

   ค าชี้แจง (เดิม)  
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 
- น้ าหนัก 3.9 กิโลกรัม 
- ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว 
- 1 แรงม้า 
- เครื่อง 2 จังหวะ 

/-ถังน้ ามัน... 
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- ถังน้ ามันเบนซิน 0.25 ลิตร 
- ถังน้ ามันเลี้ยงโซ่ 0.15 ลิตร 
- มีระบบโซ่เร็ว Tensioning 
***เนื่องจากความยาวของบาร์โซ่ขนาด 12 นิ้ว 1 แรงม้า จึงเป็นเลื่อยยนต์ที่ถูกกฎหมาย ไม่

 ต้องขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตอีก 
- สืบราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

 งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 
  ค าชี้แจง (ใหม่) 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 
- น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3.9 กิโลกรัม 
- ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว 
- ไม่เกิน 1 แรงม้า 
- เครื่อง 2 จังหวะ 
- ถังน้ ามันเบนซิน 0.25 ลิตร 
- ถังน้ ามันเลี้ยงโซ่ 0.15 ลิตร 
- มีระบบโซ่เร็ว Tensioning 
***เนื่องจากความยาวของบาร์โซ่ขนาด 12 นิ้ว 1 แรงม้า จึงเป็นเลื่อยยนต์ที่ถูกกฎหมาย ไม่

 ต้องขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตอีก 
- สืบราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

 งบประมาณ1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
 ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ 
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น ก็ขอน าเรียงชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. ครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ให้รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยน 
   แปลงค าชี้แจง เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนจ าวน 4 
   เครื่อง และอีกหนึ่งรายการคือเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๒ เครื่อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน 
   ครุภัณฑ์ ปี 2563 มาใช้เป็นมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปราย 
   ทั้ง 5 รายการเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติไปครั้งละรายการไปครับ 

 รำยกำรที่ 1 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 
 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 

/2)ราคา... 
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2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็น 
 ควรตามที่เสนอ ขอมตคิรับ 

มติทีป่ระชุม                 มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
   งดออกเสียง ๐ เสียง 

   ลำประชุม       0 เสียง 
ประธานสภา อบต. รำยกำรที่ 2 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า 
   ติดตั้ง) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  
ขนาด  24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
/8) ค่าติดตั้ง... 
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8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็น 
 ควรตามที่เสนอ ขอมติครับ 

มติทีป่ระชุม                 มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
   งดออกเสียง ๐ เสียง 

   ลำประชุม       0 เสียง 
ประธานสภา อบต. รำยกำรที่ 3 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 

 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็น 
 ควรตามที่เสนอ ขอมติครับ 

มติทีป่ระชุม                 มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
   งดออกเสียง ๐ เสียง 

   ลำประชุม       0 เสียง 
ประธานสภา อบต. รำยกำรที่ 4 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
 

/ราคา... 
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  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 

 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย  
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

 ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ า
 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

      (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
 ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรตามที่เสนอ ขอมติครับ 

มติทีป่ระชุม                 มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
   งดออกเสียง ๐ เสียง 

   ลำประชุม       0 เสียง 
ประธานสภา อบต. รำยกำรที่ 5 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 
- น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3.9 กิโลกรัม 
- ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว 
- ไม่เกิน 1 แรงม้า 
- เครื่อง 2 จังหวะ 
- ถังน้ ามันเบนซิน 0.25 ลิตร 
- ถังน้ ามันเลี้ยงโซ่ 0.15 ลิตร 
- มีระบบโซ่เร็ว Tensioning 

 สมาชิกท่านใดเห็นควรตามที่เสนอ ขอมติครับ 
มติทีป่ระชุม                 มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
 

/งดออกเสียง... 
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   งดออกเสียง ๐ เสียง 
   ลำประชุม       0 เสียง  

 
ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
    

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารจะอภิปรายหรือน าเสนอ เชิญครับ 
นายก อบต. ขอบคุณครับ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
 2565 ซึ่งตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการอยู่ครับ ในส่วนของการขอรับเงินอุดหนุนนั้น ทางผู้บริหาร 
 ก็ได้พิจารณาเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรล าบากเป็นตัวเร่งด่วนในการขอรับเงินอุดหนุน

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต. ขอบคุณท่านนายกอบต.ลุมพุกท่ีได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี

น้องประชาชนครับ มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอีกไหมครับ  
นายธวัชชัย  ไชยนา กราบเรียนท่านประธานสภาท่านนายกคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 กระผมขอสอบถามเก่ียวกับรถจัดเก็บขยะ ซึ่งไม่ได้ไปเก็บขยะนานแล้วครับและอีกเรื่องก็คือ 
 การจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี สมาน- 
 ฉันท์ นั้นยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการบริการผู้มาร่วมโครงการครับ 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทราบครับ 
นายก อบต.               เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก กระผมนายบัญชา ชารีแก้ว ขอชี้แจง 
                          ให้ทราบเกี่ยวกับรถขยะก็คือตอนนี้รถขยะเรามี ๒ คัน แต่สามารถออกไปเก็บขยะได้ ๑  
                          คันอีก 1 คัน ก าลังซ่อมอยู่ ซึ่งทางร้านนัดส่งอาทิตย์หน้าครับ ตอนนี้ก็ผลัดกันออกเก็บ 
                           เป็นสองช่วงแต่ถ้ามีปัญหาขยะล้นก็จะออกไปเก็บเป็น 3 ช่วงต่อวันครับในส่วนของการ 
                           แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี สมานฉันท์นั้น ผมก็ขอน้อมรับปัญหาเพ่ือ 
                           น าไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปครับ 
ประธานสภา อบต.      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกไหมครับ 
นายนิพล  ยาวะโนภาส เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิพล ยาวะ- 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2    โนภาส ขอสอบถามเก่ียวกับปัญหาน้ าท่วมขังถนนบริเวณหมู่บ้านบิ๊กซี เราจะมีแนวทางแก้ไข 
                            อย่างไรครับ 
ประธานสภา อบต.    ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ชี้แจง ครับ 
นายก อบต.ลุมพุก     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก กระผมนายบัญชา ชารีแก้ว ขอชี้แจง 
                           ว่าถนนบริเวณท่ีมีน้ าท่วมขังนั้น เป็นที่สาธารณะสามารถแก้ไขได้แต่ปัญหาก็คือเราจะสูบน้ า 
                           ออกไปทางไหนเพราะเป็นที่ของเอกชนผมจึงขอให้ท่านได้ไปปรึกษาหารือกับเจ้าของที่ดิน 
                          ว่ายินยอมให้น้ าไหลลงไปที่เขาได้ไหมครับ แล้วแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
                           ครับเพ่ือจะได้ออกไปแก้ไขปัญหาให้ครับ 
ประธานสภา อบต.     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
นายสุพล   สุขแสน     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านนายก รองนายก ท่าน 
รองนายก อบต.        สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอท าความเข้าใจกับสมาชิก,ผู้น าชุมชน เกี่ยวกับการประสานงาน 
                           หรือลงพ้ืนที่ตามโครงการต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน นั้น อยากให้ 
                           ทางสมาชิกสภาผู้น าชุมชนได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                           ข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ และอยากให้ทางหมู่บ้านของเราแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อนและ 

/ถ้า... 
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                           ถ้าแก้ไม่ได้ค่อยแจ้งทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกต่อไปครับ 
ประธานสภา อบต.    ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพ่ิม 

                               เติมในระเบียบฯ วาระอ่ืนๆ ผมก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ทางคณะผู้บริหาร 
                           ที่เข้ารว่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ในการอนุมัติร่างข้อบัญญัติ 
                           งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  ครับ  

 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ  กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
        
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
                 ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2565  ในอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5.   
ครั้งที่ ........-.........../2565  เมื่อวันอังคาร.ที่ 20  กันยายน   2565 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 

 


