
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําป 256๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  10 มีนาคม 2565 
เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ช้ัน 2 
………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   ...........................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  

วันท่ี 14 มกราคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 

5.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 4/2565) 

5.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 

 (ฉบับท่ี 1/2565) 

5.3 การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.4 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 256๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  10  มีนาคม  ๒๕65 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ช้ัน 2 
………………………………. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจรัญ ปะจุธะกา ประธานสภา  จรัญ ปะจุธะกา  
2 นายธีระ ปะทะโน รองประธานสภา ธีระ ปะทะโน  
3 นายพนมมรุง โพธิขํา สมาชิกสภา  อบต.ม.3 พนมมรุง โพธิขํา  
4 นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภา  อบต.ม.8 สมพงษ หินเก้ิง  
5 นายสุริยา นารินทร สมาชิกสภา  อบต.ม.10 สุริยา นารินทร  
6 นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภา  อบต.ม.11 กฤษณชัย ตาไธสง  
7 นางยุวดี มาตยนอก เลขานุการสภา ยุวดี มาตยนอก  

 สมาชิกท่ีเขาประชุม   6 คน 
             ขาด                    0      คน  
    ลา                      ๐ คน  

 ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว พลสม นายก อบต.นาโพธิ์ ไสว พลสม  
2 นายศิลป พลแสน รองนายกฯ ศิลป พลแสน  
3 นายชํานาญ สังฆเวช รองนายกฯ ชํานาญ สังฆเวช  
4 นายสุรีพงศ กาศไธสง เลขานุการนายกฯ สุรีพงศ กาศไธสง  
5 นางนิตยา อาจจํานงค ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา อาจจํานงค  
6 นายพีรพัฒน สังสีแกว ผูอํานวยการกองชาง พีรพัฒน สังสีแกว  
7 นายอภิชาติ ทบลม หัวหนาสํานักปลัด อภิชาติ ทบลม  
8 นางศิริกร เกษจันทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการ ศิริกร เกษจันทร  
9 นางสาวปณชญา เวชไธสง นักวิชาการศึกษา ปณชญา เวชไธสง  

10 นางสาวสุมาพร ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุมาพร ชัยศร  
11 นางสาวฬุจิราภรณ หยาดไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ฬุจิราภรณ หยาดไธสง  

 

 

 

 

/นางยุวดี... 

 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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นางยุวดี(เลขานุการสภา): -ไดเชิญสมาชิกสภาทุกคนเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และ
ไดตรวจนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  1  ประจําป 2565 ตอไป 
-ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น. และประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายจรัญ(ประธานสภา): -ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันศุกรท่ี 14 มกราคม 2565 ตามเอกสารท่ีแจกใหวามีสวน
ไหนท่ีจะแกไขหรือไม 

ท่ีประชุมสภา - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
   - ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
5.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4/2565) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):     เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน

นางสาวสุมาพร ชัยศร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

/เม่ือแผนพัฒนา... 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ) :     องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

4/2565)  

ขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 4/2565)

ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565) (ฉบับท่ี 4/2565) 

 1. เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ.2565) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย  

ของรัฐบาลท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

3. เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมี

ความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิ์ท่ี  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนาบานนายชัยณรงค โลภา) หมูท่ี 8 

บานหนองตอ กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พรอมวางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน งบประมาณ 1,100,000 บาท 

2. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานพอบุญ-หนองใหม) หมูท่ี 

11 บานหนองหวา กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 

165,000 บาท 

3. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคูโนนวัดเกา) หมูท่ี 8 บานหนอง

ตอ กวาง 4 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 412,800 บาท 

 

 

/ยุทธศาสตร... 

 

 
......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิ์ท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

3.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

งบประมาณ 200,000 บาท 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิ์ท่ี  4 การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการวางทอระบายน้ํา(หนาบานนายจําป) หมูท่ี 8 บานหนองตอ ยาว 85  

เมตร ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 88 ทอน พรอมบอพักขนาด 

 0.60x0.60 x0.60 เมตร จํานวน 5 บอ งบประมาณ 100,000 บาท 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิ์ ท่ี  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการจัดตั้งศูนยพักคอย(Community Isolation : CI) ประจําอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด

บุรีรัมย เพ่ือรองรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําปงบประมาณ 

2565 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ งบประมาณ 25,000 บาท  

(รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

4/2565) ท่ีแนบทาย) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีก
หรือไม ถามีขอใหยกมือข้ึน 

นายสมพงษ(สมาชิกม.8):   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก ม.8 ขอสอบถามวา
ตอนนี้งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์มียอดเงินจัดสรรเขามาเทาไหร
แลวครับ 

นางนิตยา(ผอ.กองคลัง):  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางนิตยา อาจจํานง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  

  ตอนนี้มีงบประมาณเขามาจํานวนเกาแสนบาทกวาบาท ซ่ึงทางองคการบริหารสวน  

  ตําบลนาโพธิ์ จะดําเนินการจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง ตามท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ  

  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565  

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีก
หรือไมครับ หากไมมี ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ทานใด
เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4/2565) 
ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุม ขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 5  เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
/5.2 การพิจารณา... 
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5.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง 
(ฉบับท่ี 1/2565) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร  

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 

เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46  

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวยเม่ือ

แผนพัฒนาทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 

1/2565) 

   องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 

2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ ท่ี  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการซอมสรางผิว Asphatic Concrete สายหมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 บาน

หนองหวา กวาง 8 ม. ยาว 401 ม. หนา 0.50 ม. งบประมาณ 1,890,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายสวนพอเพชร-หนองซํา ) หมู 11 บาน

หนองหวา กวาง 4  เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.08 เมตร งบประมาณ 

499,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนางไพลอต ลอมไธสง  

หมู 7 บานโศกกะฐิน กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 55,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนางหอมจีน เตียนศรี หมู 

7 บานโศกกะฐิน กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 55,000 บาท 

5. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาปูตา หมู 7 บานโศกกะฐิน 

กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 55,000 บาท 

/6. โครงการกอ... 
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6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยาง-ตําบลบานแวง) 

บานหนองหญารังกา หมูท่ี 9 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

งบประมาณ 440,000 บาท 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ ท่ี  4 การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการวางทอระบายน้ํา  (สายบานนางสงกรานต) บานหนองตอ หมู 8 ยาว 64 

เมตร ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 60 ทอน พรอมบอพักขนาด 

0.80x0.80 x0.80 เมตร จํานวน 5 บอ งบประมาณ 80,000 บาท 

 (รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง 

(ฉบับท่ี 1/2565) ท่ีแนบทาย) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย

หรือไมครับ หากไมมี ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภา อบต.ทานใด

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 

ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุม ขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 5  เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 5.3 การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน โดยดารโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. โอนลด 

แผนงาน  การเกษตร 

งาน  สงเสริมการเกษตร 

งบ  งบดําเนินงาน 

หมวด  คาใชสอย 

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ 

  รายจายอ่ืน ๆ 

ช่ือโครงการ โครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท โอนลด 10,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 10 ,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถวน-) 

/โอนตั้งจาย... 

 

 ......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 

 



-7- 

โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาครุภัณฑ 

ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว 

     เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ  

     ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้ 

     1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  

     2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา  

     3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี  

     4) พรอมใบมีด 

ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 10,000 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 10,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถวน-) 

2. โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน  บริหารงานคลัง 

งบ  งบบุคลากร 

หมวด  เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ตั้งไว 1,807,560 บาท คงเหลือ 1,272,410 บาท โอนลด 7,500 บาท 

       รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 7,500 บาท (-เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน  บริหารงานคลัง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาครุภัณฑ 

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ตั้งไวจํา... 
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ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 7,500 บาท 

       รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 7,500 บาท (-เจ็ดพันหารอยบาทถวน-) 

3. โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบ  งบบุคลากร 

หมวด  เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ตั้งไว 3,410,400 บาท คงเหลือ 2,100,000 บาท โอนลด 

27,900 บาท 

        รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 27,900 บาท (-สองหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน-) 

โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาครุภัณฑ 

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ  

ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 27,900 บาท 

    รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 27,900 บาท (-สองหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน-) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย

หรือไมครับ หากไมมี ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภา อบต. ทานใด

เห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุม ขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 5  เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 
   5.4 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
/นส.สุมาพร... 
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นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ) :     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 2 9 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเห็นเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา  

 ขอความเดิม 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 2. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน 

  /ขอความเดิม...  

 

 ......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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ขอความเดิม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว

สัญญานาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน

เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250  GB จํานวน 1  หนวย 

/มีจอภาพ... 

 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว 

-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

ขอความเดิม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 

หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย

กวา 10 แกน หรือ 

    2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

   เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

/มีชองเชื่อม... 

 
......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน

เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรื Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือ

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา  

 ขอความเดิม 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

/มีชองเชื่อม... 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล 

ขอความเดิม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 

หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย

กวา 10 แกน หรือ 

    2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

   เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

/มีจอภาพ... 
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- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน

เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรื Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  

แบบท่ี 2 

/ขอความเดิม... 
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ขอความเดิม 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญานาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้ 

  1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําไม

นอยกวา 2 GB หรือ 

  2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

  3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

ขอความใหม 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 

1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน

เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช 

/ความสามารถ... 
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ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน

การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย

หรือไมครับ หากไมมี ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภา อบต. ทานใด

เห็นชอบการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุม ขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง 5  เสีย  ง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายจรัญ (ประธานสภา):  มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมครับ 

 
/ปดประชุม... 
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ปดการประชุมเวลา  10.30 น.   
 

(ลงชื่อ)          ยุวดี มาตยนอก   ผูบันทึกรายงานการประชุม  
     (นางยุวดี มาตยนอก) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 
(ลงชื่อ)   พนมรุง โพธิขํา   ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) สมพงษ หินเก้ิง   ผูตรวจรายงานการประชุม     
        (นายพนมรุง โพธิขํา)     (นายสมพงษ หินเก้ิง)  
         สมาชิกสภาฯ ม.3                 สมาชิกสภาฯ ม.8 
 
 
(ลงชื่อ)   สุริยา นารินทร   ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) จรัญ ปะจุธะกา  ผูรับรองรายงานการประชุม     
        (นายสุริยา นารินทร)      (นายจรัญ ปะจุธะกา)  
         สมาชิกสภาฯ ม.10              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 
 
 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 

 


