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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕62 

ครั้งที่ ๑/๒๕62 
วันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

---------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   ๑    นายอาจ    จิตตนุมาต  ประธานสภา อบต. 
   ๒    นายสมชาย   จิตรแจ่ม  รองประธานสภา อบต. 
   3    นางสุภาภรณ์    เอ้ือเฟ้ือ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   4    นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   5    นายจำนงค ์   อุดมดัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   6    นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3      
   7    นายคำนวณ        ทองประสงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   8    นายชาตรี   จาบกัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   9    นายเกษม   สุวรรณชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   10    นายมงคล   ทองเอียง  เลขานุการสภา อบต. 
    
ผู้ขาดประชุม 
     1    นายสุเทพ   สร้างการนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
      
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   1    นายประยงค ์   สุวรรณชาติ  นายก อบต. 
   2    นายประทีป   กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายก อบต. 
   3    นางสาวนันท์หทัย  พุทธรักษี  รองนายก อบต. 
   4    นายเฉลิมไชย   แก้วกระจ่าง  รองนายก อบต. 
   5    นายสมหมาย   ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   6    น.ส.ฐิติกาญจน์   คำสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
   7    นายณัฐภัทร   สินสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   8    ร.ต.อ.สมพงศ ์   พันธ์ดี   ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว 
   9    นายนิพล   สุดแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
   10    นายประสบโชค   ชูช่วย    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
   11    นายสมบัติ   ทับทิมแดง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายอาจ  จิตตนุมาต ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. :  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2562 (พ.ศ.2561 – 
2564) 

๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 

ประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง    
.   หรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม :  พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึง มีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี        
๒๕62 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕62  9 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา อบต. :  สำหรับวันนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

พิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2562 (พ.ศ.
2561 – 2564 

ประธานสภา อบต. :  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวชี้แจงครับ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายประยงค์     

สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 ขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชี้แจง 

น.ส.ฐิติกาญจน์ คำสอน : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ท่านสมาชิกทุกท่าน  
 ดิฉันนางสาวฐิติกาญจน์  คำสอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ครั้งที่ 
3/2562  (พ.ศ.2561-2564) ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังนี ้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ จะให้
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คำนิยามของคำว่า แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา โดยมีคำนิยาม
ดังนี้  
*“แผนพัฒนา”  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
*“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
*“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้ 
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย 
ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิ ม เติม ให้ สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลพิจารณ าตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
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กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวสันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สำสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง จะเป็นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 
2559 ได้กำหนดรูปแบบไว้ดังนี้ 
แบบ ผ.01 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดำเนินการเอง มาบรรจุโดยต้องนำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ จ่ายจากเงินสะสม  
แบบ ผ.02 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ไปบรรจุ โดย
โครงการที่ปรากฏในแบบ ผ.02 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถนำไปจัดทำ
หรือดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการเองได้  
แบบ ผ.03 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดส่งโครงการให้กับคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับอำเภอ  
แบบ ผ.03/1 เป็นแบบที่คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ส่งให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แบบ ผ.04 เป็นแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการของ อบต. เทศบาล 
นำโครงการที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอมาบรรจุ  
แบบ ผ.05 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณจากจังหวัด โดยเสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
แบบ ผ.06 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด  
แบบ ผ.07 เป็นแบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี  
แบบ ผ.08 เป็นบัญชีครุภัณฑ์ โดยการลงรายการให้ลงแผนงานตามรูปแบบและ
รายการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ หมวด ให้ลงรายการตามหมวดครุภัณฑ์ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ประเภท 
ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามรายชื่อ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 วัตถุประสงค์ให้บอกถึงการ
วางแผนไว้เพ่ือต้องการทำอะไร เป้าหมาย หรือผลผลิตของครุภัณฑ์ ให้แสดง
รายละเอียด จำนวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จำเป็น 
สรุปคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ต้องจัดทำร่างประธาน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2562 
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป”ตามกรอบของระเบียบแนวทางปฏิบัติและหนังสือต่างๆตามที่
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ได้ประชุมเพ่ือจัดทำร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 แล้ว 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 ปรากฏว่ามีปรากฏว่ามีโครงการที่ต้องการเพ่ิมเติม คือ
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 
65  โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงานบริหารทั่วไป   
จำนวน 4  โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร  จำนวน 
4  โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงานเคหะและ
ชุมชน จำนวน 9  โครงการ บัญชีครุภัณฑ์ที่ เพ่ิมเติม จำนวน 12 โครงการ 
รายละเอียดต่างๆปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติมฯที่ได้แจกให้ทุกท่านไป
แล้ว (เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   
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มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาและมีมติ 9 เสียง เห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 
5.2 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภา อบต. :  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวชี้แจงครับ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายประยงค์      

สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย มีทั้งหมด 4 โครงการ  ได้แก่ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับการสำนักงาน 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์            
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการสำนักงาน 4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนางสมหมาย กิม
เฮง) หมู่ที่ 5 ครับ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้อำนวยการกองช่าง 
ชี้แจงครับ 

นายสมหมาย  ทองคำ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ท่านสมาชิกทุกท่าน  
ผมนายสมหมาย  ทองคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนางสมหมาย 
กิมเฮง) หมู่ที่ 5 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าวงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ด้าน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( งบลงทุน ) ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( หน้าที่ 
๒๙/๓๔ ) ซึ่งในขณะนี้มีอยู่   ๑  โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อ – จัดจ้าง   
( ตามระเบียบพัสดุ ) ได้ คือโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหลักตำบล ( ช่วง
สะพานกระทุ่น – บริเวณบ้านนางสมหมาย  กิมเฮง ) หมู่ที่ ๕  จำนวน  ๓  จุด  ( จุด
ที่ ๑  กม.  ๑๗ + ๒๐๐ – กม. ๑๗ + ๔๔๒ )  ( จุดที่ ๒ กม.  ๑๘ + ๒๙๒ –  ๑๘ + 
๓๓๔ ) ( จุดที่ ๓  กม. ๑๘ + ๔๓๔ – ๑๘ + ๕๙๖ )  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลักตำบลระยะทางรวม   ๓   จุด   ๔๔๖.๐๐   เมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  
หนา   ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางใช้วัสดุในโครงการข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณงาน
รวม ๓ จุด ไม่น้อยกว่า  ๒,๖๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
รายการและแบบแปลน อบต. เขาจ้าวกำหนด  ( ตั้งไว้เป็นเงิน  ๑ ,๖๘๕,๐๐๐.๐๐  
บาท ) นั้น เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( อบจ. ) ได้เข้า
มาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบางช่วงของถนนสายดังกล่าวนี้ไปแล้วทำให้ 
(  จุดและบริเวณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวได้ระบุไว้ในแบบแปลน ) ได้
คาดเคลื่อนไปจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทางกองช่างเห็นว่าจะเป็นการซับซ้อนในการการดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว
นี้เพราะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างจาก 
กม.๑๗ + ๒๐๐ – กม.๑๘ + ๓๓๓  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจะ
ดำเนินการก่อสร้างต่อจำนวน  ๒  จุด ไดแ้ก่ จุดที่ ๑  ระยะทาง ๑๔๒.๐๐  เมตร ผิว
จราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร จุดที่ ๒ ระยะทาง ๓๐๔.๐๐  เมตร 
ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตรหนา  ๐.๑๕  เมตร รวมระยะทาง ๒ จุด ๔๔๖.๐๐  
เมตร  หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า  ๒,๖๗๖.๐๐  ตารางเมตร 
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จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น -
บริเวณบ้านนางสมหมาย กิมเฮง) หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด ระยะทางรวม 446 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางใช้วัสดุในโครงการ ข้างละ 0.50 
เมตร หรือปริมาณงานรวม 3 จุด ไม่น้อยกว่า 2676  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
แสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน 
อบต.เขาจ้าวกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. (2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 2  ลำดับที่ 4 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น -
บริเวณบ้านนางสมหมาย กิมเฮง) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ระยะทางรวม 446 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางใช้วัสดุในโครงการ ข้างละ 0.50 
เมตร หรือปริมาณงานรวม 2 จุด ไม่น้อยกว่า 2676  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
แสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดรายการและแบบแปลน 
อบต.เขาจ้าวกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
(2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 2  ลำดับที่ 4 

ประธานสภา อบต. : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านพิจารณาครับ 
: เมื่อพิจารณาแล้ว ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนางสมหมาย กิม
เฮง) หมู่ที่ 5 

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาและมีมติ  9 เสียง           
ตามองค์ประชุมที่มีอยู่ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก
ตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนางสมหมาย กิมเฮง) หมู่ที่ 5 

 
ประธานสภา อบต. :  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ 
น.ส.ฐิติกาญจน์ คำสอน : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ท่านสมาชิกทุกท่าน  

ดิฉันนางสาวฐิติกาญจน์  คำสอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ 
 เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562    
ประกาศ ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562 ทำให้ คุณ ลักษณ ะพ้ืนฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จึงขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาอนุมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้  
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการสำนักงาน 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ  
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 13 ลำดับที่  13" 

 ข้อความใหม่ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 

เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสมามาถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   
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- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 13 ลำดับที่  13"  
 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 13 ลำดับที่  12" 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
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- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 13 ลำดับที่  12" 
 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการสำนักงาน 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ  
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
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(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 14 ลำดับที่  14" 
 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสมามาถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้า 14 ลำดับที่  14" 

ประธานสภา อบต. : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านพิจารณาครับ 
: เมื่อพิจารณาแล้ว ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาและมีมติ  9 เสียง           
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

 
ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผมขอบคุณ

ท่านสมาชิกทุกท่านและขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
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  ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
    (นายสุเทพ  สร้างการนอก) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

 
 

    ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบ     
     (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 
 

    ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 
     (นายประทีป  กลิ่นเล็ก) 

          เลขานุการนายก อบต. เขาจ้าว 
 

    
 ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       (นายมงคล  ทองเอียง) 
  เลขานุการสภา อบต.เขาจ้าว 

 
 

     ลงชื่อ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอาจ  จิตตนุมาต) 

              ประธานสภา อบต.เขาจ้าว 


