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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  ๑/๒๕63 
วันที่  ๑2  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
 

นายกำจร   ทองสุข 
นายถาวร   สุวัฒน์ 
นายปรีชา   นพคุณ 
นายพุฒิพงศ์   เอ่ียมละออ 
นายอมร   ตุ้มทอง 
นายพันธ์  ธิบดี 
นางบังอร  กำปั่นวงษ์ 
นายดิเรก    เสือเหลือง 
นายสุวัตร์    ใกล้ชิด 
นางลำพวน   เคหา 
นายวิเชียร  คงเหมาะ 
นายณัฐพัชร์   สำแดงเดช 
นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด 
นางกัลยา  ร่วมชาติ 
นายโกศล   แสงขาว 
นายนิรัญ  ยอดแก้ว 
นายสว่าง  หอมชวน 
นายณรงค์  น้อยช่อ 
นายนิธิศ   อ่ิมสมบัติ 

  ประธานสภา 
  รองประธานสภา 
  สมาชิก  อบต.หมู่ที่  ๑ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๑ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๒ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๒ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๓ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๕ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๕ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๖ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๗ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๗ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๘ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๘ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๙ 
  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๙ 
  เลขานุการสภา 

กำจร  ทองสุข 
ถาวร  สุวัฒน์ 
ปรีชา  นพคุณ 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
ลา 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวัตร์  ใกล้ชิด 
ลำพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ณัฐพัชร์  สำแดงเดช 
สัมฤทธิ์  แดงเลือด 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล  แสงขาว 
นิรัญ  ยอดแก้ว 
สว่าง  หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นางสาวชาลิสา  คงเจริญ 
นางสาวรัตนวลี รัตนธนโชค 
นางพิชญาภา  ขวัญเพชร 
นายธนัญชัย  ศรีวัง 
นายสมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นางธนิสรา  สุขกันตะ 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นายชูเกียรติ เมฆขยาย 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
ที่ปรึกษาฯ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการพัสดุ 
นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
รองปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยกองช่าง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
กิตติ  ชาโรจน์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
ชาลิสา  คงเจริญ 
รัตนวลี  รัตนธนโชค 
พิชญาภา  ขวัญเพชร 
ธนัญชัย  ศรีวัง 
สมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
ธนิสรา  สุขกันตะ 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                               1. แนะนำพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่และพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย 
 ประธาน                    -  ด้วยมีพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุใหม่และพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายขอให้แนะนำตัว

กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดทราบว่ามีใครบ้างเชิญแนะนำตัวครับ 
                                 -  นางสาวชาลิสา  คงเจริญ  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
                                 -  นางสาวรัตนวลี  รัตนธนโชค  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
                                 -  นายธนัญชัย  ศรีวัง  ตำแหนง่  นายช่างโยธา 
                                 -  นายสมปราชญ์  ประเสริฐแก้วสกุล  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
                                 -  แนะนำพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย 
                                 -  นางพิชญาภา  ขวัญเพชร  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ โอนย้ายมาจากเทศบาล                

ตำบลไร่เก่า 
                                2. การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
ประธาน                      - ด้วยอำเภอสามร้อยยอดดำเนินการเปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไปในช่วงวันที่ 1 – 

10 ของทุกเดือนในวันและเวลาราชการ 
                                3. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563    
ประธาน                     - เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงให้เร่งรัด

การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดทำ
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แผนการจัดสรรน้ำและจัดหาแหล่งน้ำสำรองและขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมร่วมทั้งให้เร่ง
สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพภัยแล้งและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแก่ประชาชน 

                              4. การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 
                                  สายพันธ์ใหม่ 2019     
ประธาน                       - ในช่วงการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019             

การ ป้องกันของประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องการออกไป            
ในที่ชุมชน และล้างมือทุกครั้งก่อนสัมผัสใบหน้า    

                               5. การจัดงานไตรกีฬา ณ หาดสามร้อยยอด ณ หาดสามร้อยยอด บริเวณ ปภ.            
เขต 4 

ประธาน                      -  การจัดงานไตรกีฬา ณ หาดสามร้อยยอด ณ หาดสามร้อยยอด บริเวณ ปภ.            
เขต 4 ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563  

ที่ประชุม                     -  รับทราบ             
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
หรือไม ่ โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้อง
แก้ไขเชิญคณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.ลำพวน เคหา         -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                       -  เมื่อไม่มีผมขอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                      - ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
                                   ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

                                    1. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ 
                                       ประจำปี  2563  

ประธานสภา                -  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  มาตรา  53  กำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย  และสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

                                    -  ดังนั้น  จึงขอปรึกษาที่ประชุม  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสมัยสามัญประจำปี  2563 

ที่ประชุม                     -  มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563  เป็น  4  สมัย  ดังนี ้
                                       สมัยที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2563 
                                       สมัยที่  2  เดือน  พฤษภาคม  2563 
                                       สมัยที่  3  เดือน  สิงหาคม     2563 
                                       สมัยที่  4  เดือน  พฤศจิกายน  2563 
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                                       และวันเริ่มสมัยประชุมประจำปี  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 15  ของเดือนที่กำหนด 
                                       และสมัยที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2564 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
                              2.  เพื่อพิจารณาการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอ                

สามร้อยยอด 
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ             

การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสามร้อยยอดขอเชิญครับ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     -   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 
คน และให้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 โดยอ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว 

ประธาน                       -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตร          
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสามร้อยยอดหากเห็นชอบขอให้สภามีมติ           
เพ่ือนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ต่อไป 

ที่ประชุม                       -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ต่อไป 

                              2.  เพื่อพิจารณาแก้ไขชื่อโครงการในระบบ e-LASS 
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแก้ไขชื่อ

โครงการในระบบ e-LASS ขอเชิญครับ  
ผู้อำนวยการกองคลัง       -   เนื่องด้วยการป้อนข้อมูลในระบบ e-LASS ได้ป้อนข้อมูลชื่อโครงการผิดพลาดแต่ 

งบประมาณเท่าเดิม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านเจ๊เล็ก บ้านหัวตาลแถว 
หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                           
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล          
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สามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 36,000 บาท ทำให้ต้องขออนุมัติสภาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อโครงการใหม่ ลงในระบบเพ่ือให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ 

ประธาน                       -  ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วหากเห็นชอบขอให้สภามีมติ           
เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อโครงการใหม่ ต่อไป 

ที่ประชุม                       -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขในการป้อนข้อมูลในระบบ                   
e-LASS เพ่ือให้สามารถดำเนินการต่อไปได้                           

                              3.  เพื่อพิจารณาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(นสล.) 
ปลัดอบต.                     -  การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(นสล.)การที่อบต.จะนำงบประมาณลงไปทำในที่

สาธารณประโยชน์อบต.ต้องขอใช้ที่คสล.และนำโครงการที่จะทำไปขอที่ที่ดิน             
ปราณบุรีก่อนขอใช้ต้องมีการประชาคมท่ีหมู่บ้านเพ่ือให้หมู่บ้านรับรองให้อบต.        
เข้าไปใช้ได้จึงสามารถนำงบประมาณไปทำโครงการต่างๆในที่คสล.ของหมู่บ้านได้ 

ที่ประชุม                       -  รับทราบ 
                              4.  เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง       -   เนื่องด้วยกองช่างได้ทำการจัดซื้อในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปี 

2563 โดยใช้มาตรฐานครุภณัฑ์ในปีงบประมาณ 2561 แต่พอดำเนินการจัดซื้อ
มาตรฐานครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนเป็นของปี 2562 ทำให้ดำเนินการจัดซื้อไม่ได้จึงต้องขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้รายละเอียดงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ แต่งบประมาณในการจัดซื้อเท่าเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้

                                    -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

                                    -  มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
                                    -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1TBหรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วยมี DVD-RW หรือดีกว่า 
จำนวน 1 หน่วย 

                                    -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                                    -  มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                                    -  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
                                    -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
                                       (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 สำนักงบประมาณ)              
                                  2.  เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ              

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

                                   -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,และFax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
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                                   -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                                   -  มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                                   -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) sinv 

8 ภาพต่อนาที (ipm) 
                                 -  มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษA4 ไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที(ipm) 
                                 -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ-ส)ีได ้
                                 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
                                 -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
                                 -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
                                 -  สามารถทำสำเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
                                 -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
                                 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
                                 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n) ได ้
                                 -  มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 100 แผ่น 
                                 -  สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ปี 2561 สำนักงบประมาณ) 
                             3.  เครื่องสำรองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
                                -  มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 
                                -  สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

ปี 2561 สำนักงบประมาณ)   
                               แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น  
                            1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 

สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน 
ดังนี ้

                              -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน่้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน่้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

                              -  หน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
                              -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1TBหรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วยมี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 

                              -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 

                              -  มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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                              -  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
                              -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
                                 (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 

2562)              
                         2.  เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

                             -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,และFax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
                             -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
                             -  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                             -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที(ppm) sinv 8 

ภาพต่อนาที (ipm) 
                             -  มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษA4 ไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อ

นาที(ipm) 
                             -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ-สี)ได ้
                             -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                             -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
                             -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวดำ 
                             -  สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 สำเนา 
                             -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
                             -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                             -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
                             -  มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 100 แผ่น 
                             -  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

              (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562)  

        3.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

                           -  มีกำลงัไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 VA(480 Watts) 
                           -  สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า 15 นาที 
                              (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 

2562)  
 

                                  เนื่องจากเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 
และ 3 พ.ศ.2543) กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
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ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโดยนำเสนอต่อทีป่ระชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอดพิจารณาเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตอ่ไป 

ประธาน        -  ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                    

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้นแล้วหากเห็นชอบขอให้สภามีมติในการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว ต่อไป 

ที่ประชุม       -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบต่อไปได้                           

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน         -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
รองปลัดอบต.              -  ขอเชิญร่วมงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 

ประจำปี 2563"ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563              
ณ บริเวณชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และขอเชิญร่วมขบวนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 14.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณกองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์  

ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
นายกอบต.                  - ทางอบต.ได้ส่งเรื่องไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6            

สุราษฎร์ธานี เพ่ือให้มาขุดลอกคลองบางปู หมู่ที่ 8 โดยรอหนังสือตอบกลับมาว่าจะมา
ดำเนินการเมื่อไร จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่าอบต.ดำเนินการถึงไหนแล้ว 

ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
 ผอ.กองคลัง                 -  ตามที่กองคลังได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล

สามร้อยยอด โดยจะออกสำรวจพื้นที่ท้ัง9 หมู่บ้าน เพ่ือเก็บรวมรวมรายละเอียดข้อมูลและ
ลักษณะการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างป้ายและการประกอบ
กิจการค้า โดยนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดในด้านต่างๆ 
โดยขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ชี้แนวพิกัดให้กับอบต.เพ่ือแยกหมู่บ้านในระบบ
แผนที่ภาษใีห้ชัดเจนเป็นรายหมู่บ้านไปจะได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ต่อไป 

ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ผญ.ชูเกียรติ เมฆขยาย   -  ขอเสนอให้อบต.สามร้อยยอดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลงทะเลตรงข้าม

ทางเข้าวัดพุน้อยเพ่ือให้ดูสวยงาม 
ประธาน                     -  ทางสภาจะนำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารให้พิจารณาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร               

แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ประธาน                     -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
ประธาน                     -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้าน                

ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ขอบคุณครับ 
 

   เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 



~ ๙ ~ 

 

 
 (ลงชื่อ)                         นธิิศ  อิ่มสมบัติ                        ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ )     
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  สมัยสามัญ           
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
     ตรวจถูกต้อง 
        (ลงชื่อ)             อมร  ตุ้มทอง         (ลงชื่อ)      โกศล  แสงขาว     
       (นายอมร  ตุ้มทอง)            (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงชื่อ)                 ลำพวน  เคหา 
                 (นางลำพวน  เคหา) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงชื่อ)                 กำจร  ทองสุข    ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายกำจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 


