
บันทึกบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ  สมัยท่ี สามัญ  สมัยท่ี 33    ประจ้าปี ประจ้าปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 44//25625622  
วันวันจันทร์จันทร์ ท่ี  ท่ี  1515    กรกฎาคมกรกฎาคม    25625622    เวลา  เวลา  1144..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่5 
3 นายสมชัย   หลีเสงี่ยม เลขานกุารสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  

10 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
11 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
12 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
13 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

2.   นางกมลรัตน์   เศษสิน ต าแหนง่หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.   นายปิยทัศน ์ วิเวกอรณุ ต าแหนง่นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน  

 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี   

 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 -ตามหนังสืออ าเภอกันตัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0218/1781  ลงวันที่ 26 มิถุนายน  
2562  เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี แจงรายละเอียดหน่อยครับ 
ประธานสภา อบต.  
นางกมลรัตน์  เศษสิน เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. ปลัด อบต. และสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. เนื่องจากโครงการนี เป็นโครงการของอ าเภอ ซึ่งทางอ าเภอได้เป้าหมายไม่ตรงตามทีต่ั งไว ้

จึงขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมี
สมาชิก อบต. กับ อปพร. เป็นเป้าหมายของอ าเภอในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ทาง
ส านักงานปลัดเลยน าเข้าสภาเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาทราบเผื่อใครสนใจจะสมัครเป็น
สมาชิก กอช. ซึ่งกองทุนนี เป็นกองทุนของรัฐบาล สมมุติว่าสมาชิกสมัครเงิน 100 บาท 
รัฐบาลสมทบให้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกับประกันสังคม แต่ส าหรับกองทุนนี คนที่มีสิทธิ
ประกันสังคมอยู่แล้วจะสมัครไม่ได้จะสมัครได้เฉพาะคนที่ไม่มีสิทธิอะไรเลย ส่วนใหญ่คน
ที่สมัครจะเป็น อสม. กับประชาชนทั่วไป ส านักงานปลัดจึงน าเรื่องเข้าสู่สภาเผื่อสมาชิก
สภาท่านใดสนใจอยากเป็นสมาชิกของ กอช. ก็คือสูงสุดแค่ 60 ปี ถ้าสมาชิกท่านใด
สนใจสามารถสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพราะ
ส านักงานปลัดต้องรายงานอ าเภออยู่แล้วนะคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมี
การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์ จ านวน ๑2 เสียง 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพือ่พิจารณา 

3.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อน ้าร้อน  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2565)  

นายสุทัศน์ ละเอียด ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต. (พ.ศ.2561 –  2565) สอบถามได้นะครับ ผมขอเพิ่มเติม 

- โครงการขุดลอกฝายน  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่  1 ตั งไว้ในปีงบประมาณ 2563 
เปลี่ยนเป็นงบประมาณปี 2562 ในหน้าที่ 94  
และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังหิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตอนนี ท าเสร็จแล้วนะ
ครับให้น้องตัดออกได้เลยนะครับ 

 ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามบ้างไหมครับ เชิญครับ 
นายยาพาด  สะเละ ผมนายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ไม่ทราบว่า 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  โครงการขยายเขตประปาของหมู่ที่ 6 มีไหมครับ 
นายปิยทัศน์ วิเวกอรุณ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 79 นะครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภาสงสัยอะไรบ้างไหมครับ หรือว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด 
ประธานสภา อบต. โครงการบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 –  2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลังและกองการศึกษา ดังนี  
1. ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล   
โอนลด (1,000.-  บาท)  

 แผนงาน  แผนงานงบกลาง 
 งาน   งานงบกลาง 
 งบ   งบกลาง 
 หมวด   งบกลาง 
 ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 รายการ   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
       รวมเป็นเงิน  1,000   บาท 

/โอนเพิ่ม..... 
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  โอนเพ่ิม (1,000.-)  บาท 
  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งาน   งานบริหารทั่วไป 
   งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  
       รวมเป็นเงิน  1,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั งภายใน (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  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561) 
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ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นางกมลรัตน์  เศษสิน เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. ปลัด อบต. และสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตอนที่เราตั งไว้ในข้อบัญญัติเดือนตุลาคม  เป็น

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 แต่พอข้อบัญญัติผ่าน
การอนุมัติแล้วเมื่อจะจัดซื อจัดจ้างมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงท า
ให้ไม่สามารถซื อได้ จึงจ าเป็นต้องน าเข้าสู่สภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
ท าให้ครุภัณฑ์บางตัวเราไม่สามารถซื อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดิมได้  เช่น 
คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ ส่วนโน้ตบุ๊ก ตั งไว้ 21,000 บาท เพ่ิมเป็น 22,000 บาท 
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราต้องอ้างอิงมาตรฐานครุภัณฑ์ตัวใหม่ก็เลยต้องโอน
เพิ่ม 1,000 บาท เพื่อให้สามารถซื อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่เป็น 22,000 บาทนะ
คะ อีกตัวหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ ตั งไว้ 30,000 บาท มาตรฐานครุภัณฑ์ตัวเก่า
มีสเป็คที่ต่ ากว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ตัวใหม่ แต่ว่าราคาเท่าเดิมและคุณลักษณะสูงกว่าเดิม 
ทางส านักงานปลัดจึงน าเข้าสู่สภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 
ขอบคุณคุณคะ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนมาเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 
 
 
 
 

/2. กองคลัง..... 
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 2. กองคลัง 
  โอนลด (4,200.- บาท)   
 แผนงาน  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งาน   งานบริหารงานคลัง 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
  รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
        รวมเป็นเงิน  4,200   บาท 
 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (4,200.- บาท)   
 แผนงาน  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งาน   งานบริหารงานคลัง 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  รายการ   ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั น 
       รวมเป็นเงิน  4,200   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เอกสารโล่ง 2 ชั น จ านวน 2 ตู้ (ตู้เอกสารช่องโล่ง จัดเก็บ 2 ชั น 
ผลิตจากไม้ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง (80x40x84 ซม.)  
(เป็นครุภัณฑ์ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน จึงต้องงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น) 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลังโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้เอกสารโล่ง 2 ชั น เป็นเงิน 4,200.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

/2. กองการศึกษา..... 
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3. กองการศึกษา 
โอนลด (30,000.- บาท)   
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   งบบุคลากร 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 

     รวมเป็นเงิน  30,000   บาท 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (30,000.- บาท)   
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ   งบลงทุน 
 หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
     รวมเป็นเงิน  30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 
 

/-มีหนว่ยจัดเก็บ..... 
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-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 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 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 -มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษาโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
เป็นเงิน 30,0000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
  

 โอนลด (8,900.-)  บาท 
 แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ   งบบุคลากร 
 หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
 รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
       รวมเป็นเงิน  8,900   บาท 
 

/โอนตั งจ่ายเป็น..... 
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 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ (8,900.-)  บาท 
 แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
  งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  รายการ   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
       รวมเป็นเงิน  8,900   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

  -  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 

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 

 -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษาโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
เป็นเงิน 8,900.00- บาท ยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

3.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและกองการศึกษา ดังนี  

 1. ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ 
   รายการที่ 1 
   ข้อความเดิม 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  
ตู้บานเลื่อนสูงทึบ เป็นเงิน 11,000.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเลื่อนสูง
ทึบ ขนาด  2 บาน จ านวน 2 ตู้ ใช้ส าหรับเก็บเอกสารของส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
- มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –  2564) หน้าที่ 246 ล าดับที่ 1 

 ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  
ตู้บานเลื่อนสูงทึบ เป็นเงิน 11,000.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเลื่อนสูง
ทึบ ขนาด   2 บาน จ านวน 2 ตู้ ใช้ส าหรับเก็บเอกสารของส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

 -  มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น) 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต. แปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้บานเลื่อนสูงทึบ  เป็นเงิน  11,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 2 
  ข้อความเดิม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  22,000.00- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ ว  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั งภายใน (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  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 

/- สามารถใช้งาน..... 
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 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561  

 ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  22,000.00- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ  
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่  ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี แจงรายละเอียดหน่อยครับ 
ประธานสภา อบต.  
 
 

/นางกมลรัตน์..... 
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นางกมลรัตน์  เศษสิน เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. ปลัด อบต. และสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตอนที่ตั งไว้ในข้อบัญญัติต้นปีตุลาคม 2561 

เป็นมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 แต่เมื่อข้อบัญญัติผ่านแล้วเราจะ
ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างไม่ได้ ซึ่งมาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปท าให้คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันคือ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 ซึ่งมาตรฐาน 2 ตัวนี คุณลักษณะจะไม่เหมือนเดิม ท าให้ครุภัณฑ์
บางตัวไม่สามารถใช้ในคุณลักษณะเดิมได้ เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจาก 2 Core เป็น 4 
Core  มาตรฐานตัวใหม่จะสเป็คสูงกว่าซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ขอบคุณคะ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต. แปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล เป็นเงิน  
22,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

รายการที่ 3 
ข้อความเดิม 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  30,000.00- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 19 
นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  

 
/3) มีหน่วยประมวล..... 
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  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 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 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561  
 ข้อความใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน  30,000.00- บาท เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 19 
นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี 
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 
 

/มีหนว่ยความจ า..... 
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 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 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 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 -มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต. แปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เป็นเงิน  
30,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

 2. กองการศึกษา  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ 
  ข้อความเดิม 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เป็นเงิน 11,000.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนสูงทึบ ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
1) มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 
2) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –  2564) หน้าที่ 259 ล าดับที่ 43 
 
 

/ข้อความใหม่..... 
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  ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เป็นเงิน 11,000.00- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนสูงทึบ ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

 -  มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น) 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต. แปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เป็นเงิน  11,000.00- บาท ยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหาบ้างไหมครับ เชิญครับ ผมขอแจ้งการลาของ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา ส านักงานปลัดแจ้งมาว่าการประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั ง ถ้าสมาชิกสภา

ท่านใดไม่ได้มาประชุมหรือมาประชุมไม่ได้ให้โทรมาบอกเพ่ือจะได้ท าหนังสือลาต่อ
ประธานสภา ผมแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบนะครับ คือเฉพาะสมัยประชุมสามัญหรือ
ว่าจะเป็นสมัยวิสามัญก็ได้นะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ผมนายธ ารง  นนทแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ขอชี แจงเพ่ิมเติม

ตามที่ท่านประธานสภาแจ้งให้ทราบเรื่องการขุดลอกฝายน  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1 จริงๆ  
/แล้ว เราจะท า..... 
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แล้ว เราจะท าเข้าข้อบัญญัติในปี 2563 แต่ว่าตอนนี ชาวบ้านเดือดร้อนมากหลาย
หมู่บ้าน เราเลยเปลี่ยนจากแผนปี 2563 มาเป็นแผนปี 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อน ผมได้หารือกับกองคลังให้เช็คยอดงบประมาณเพ่ือจ่ายขาด
เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน ต้องรบีท าครบั 
ตอนทางกองคลังได้เช็คยอดแล้วว่าสามารถจ่ายจาดเงินสะสมได้ประมาณ 600,000 
กว่าบาท ผมเลยสั่งให้กองช่างไปด าเนินการท าโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี เพ่ือ
จะได้เข้าจ่ายขาดเงินสะสมเข้าสู่สภาในการประชุมครั งต่อไป แต่จะท าได้เฉพาะขุดลอก
ฝาย ซึ่งวันก่อนที่ประชุมประชาคมต าบลมีมติโครงการขุดลอกฝายน  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่ 
1 อยู่ในล าดับต้นๆ ของที่ประชุม ส่วนประตูเขื่อนมันต้องใช้เวลาการประมาณการและ
ต้องหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาแต่ขณะนี ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจ านวน
มาก ขนาดฝนแล้งสักวันเดียวน  าก็แห้งแล้ว และอีกอย่างหนึ่งคือประตูเขื่อนจะเข้า
ข้อบัญญัติในปี 2563 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี  แจ้งเพ่ือทราบว่าท าไมจึงเปลี่ยนแผน
จากปี 2563 มาเป็นปี 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอบคุณ
ครับ อีกนิดหนึ่งนะครับวันก่อนเราได้ขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเจริญ จริงๆ แล้วพอ
เข้าไปดูข้อมูลว่าเค้าท ากันอย่างไร คือให้เอาดินถึงพื นน  าแล้วน  าจะซึมจากข้างล่าง ก็คือ
ถ้าว่าน  าเราเติมเข้าไปข้างล่างมันจะซึมออกหมด เลยจ าเป็นต้องเอาดินที่ค้างอยู่ออก
ประมาณ 20 ซม. การเอาออกหมดแล้วทิ งน  าอยู่ถ้าเอาน  าไปเติมมันจะอยู่ได้นะครับ 
จากการศึกษามาได้น าไปใช้กับหมู่ที่ 6 ได้ผลดีตั งแต่นั นมาน  าไม่เคยแห้งเลย ส าหรับฝาย
น  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1 ต้องท าเป็น 2 ช่วง เพราะเป็นโครงการลักษณะต่างกัน คือช่วง
ท่ี 1 ต้องลอกฝายก่อน ส่วนช่วงที่ 2 ต้องซ่อมแซมประตู ซึ่งเป็นโครงการคนละประเภท
กันเลยต้องแยกกันท า ท าทีเดียวกันไม่ได้พอแยกกันท า ถ้าท าประตูต้องใช้เวลา
พอสมควร แต่ต้องนี ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน  าเลยต้องลอกฝายก่อน และตอนนี สั่งให้
กองช่างด าเนินการอยู่เพ่ือจะน าเข้าสู่สภาในการจ่ายขาดเงินสะสมครั งต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอบคุณครับท่านนายกที่ให้ความส าคัญกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องน  าหลายหมู่  
ประธานสภา อบต. บ้านขณะนี นะครับ ผมเองก็ได้เข้าไปทุกวัน วันก่อนน  าเต็มเขื่อนอยู่พอแล้งสัก 10 วัน 

น  าก็แห้งหมด มีน  าจากหน้าเขื่อนเข้าไปประมาณ 10 เมตร ข้างบนน  าไหลอยู่ไม่ได้ขาด
หมด เพราะมันเป็นโคลนที่มีอยู่มันดูดซึมน  าหมด เป็นการดีที่ท่านนายกได้ให้การ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกอีกครั งหนึ่ง 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
  
 
 
 
 
 
 

/ปิดการประชุม..... 
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ปิดประชุมเวลา   15.50  น. 
 
 

ลงชื่อ      สมชัย  หลีเสงี่ยม         ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสมชัย  หลีเสงี่ยม) 

                                                  เลขานกุารสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั งแล้ว 
 
     

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


