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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑/๒๕64 

วันที่  5 กุมภาพันธ์  ๒๕64  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 

 
ผู้มาประชุม 
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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 
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  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๖ 
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  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๘ 
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สัมฤทธิ์ แดงเลือด 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล  แสงขาว 
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นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นางสาวชาลิสา คงเจริญ 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นางสาวสุปราณี วงค์เณร 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นายปัญญา  ไทรน้อย 
นายพงค์ภาค  ใจเด็ด 
นางสาวกรวรรณ  แทนคุณ 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
นักทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยกำนันหมู่ที่ 9 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
ชาลิสา  คงเจริญ 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
สุปราณี  วงค์เณร 
ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 
ปัญญา ไทรน้อย 
พงค์ภาค  ใจเด็ด 
กรวรรณ  แทนคุณ 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ" 
ประธาน                      -  ด้วยอำเภอแจ้งว่าธนาคารกรุงไทยจะมารับลงทะเบียนให้กับร้านค้าและผู้ที่สนใจที่จะ

เข้าร่วมโครงการ"เราชนะ" ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ 
หอประชุมที่ส่าการอำเภอสามร้อยยอด ขอความร่วมมือสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านของท่านทราบ 

ที่ประชุม                     -   รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่  
โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้องแก้ไขเชิญ
คณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.โกศล แสงขาว       -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                       -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                     -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

                                       ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                    1. การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ 
                                       ประจำปี  2564  

ประธานสภา                -  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี                  
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  มาตรา  53  กำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย  และสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

                                    -  ดังนั้น  จึงขอปรึกษาที่ประชุม  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสมัยสามัญประจำปี  2564 

ที่ประชุม                     -  มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2564  เป็น  4  สมัย  ดังนี ้
                                       สมัยที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2564 
                                       สมัยที่  2  เดือน  พฤษภาคม  2564 
                                       สมัยที่  3  เดือน  สิงหาคม     2564 
                                       สมัยที่  4  เดือน  พฤศจิกายน  2564 
                                       และวันเริ่มสมัยประชุมประจำปี  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 15  ของเดือนที่กำหนด 
                                       และสมัยที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2565 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
                              2. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
ประธาน                      -  มาถึงวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 

2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ซึ่งนักวิเคราะห์ฯ. ได้ส่งร่างแผนฯ  ให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ล่วงหน้าแล้วและขอให้ ปลัดนิธิศ  อิ่มสมบัติ  เป็นผู้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการนำร่าง
แผนเข้าสภา 

ปลัด อบต.                   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยเห็นสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

                                   ข้อ 1 ระเบียบนี้รียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561" 

                                   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เป็นต้นไป         

                                    ข้อ 3 ให้แก้ไขคำว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขคำ
ว่า "แผนพัฒนา" เป็น "แผนพัฒนาท้องถิ่น" ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทุกแห่ง 

ประธาน                       -  ตามท่ีปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบไปแล้วนั้น ขอให้นักวิเคราะห์ชี้แจง
เพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 

นักวิเคราะห์นโยบาย       - อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ของ 
อปท.และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ฉบั บที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่ อมาเมื่ อระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทาง
เป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

                                         -  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม 
กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ       

   เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็นไป 

                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์
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ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

                                      (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

                                       (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  

ประธาน                       -  ตามท่ีปลัด อบต.และนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ซึ่งเห็นได้ว่าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ได้จัดทำไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
จึงขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยครับ  

ประชุม                        -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3                      
เป็นเอกฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ลงนามประกาศใช้เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สามร้อยยอดต่อไป 

                                3. เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2564   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
นักทรัพยากรบุคคล        -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔                  
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                      โอนเพิ่ม 
                       1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

ราคา 17,000 บาท  
                          คุณลักษณะพื้นฐาน  
                         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
                         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
                         - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
                         - มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด SolidState Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - 
มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
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                         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

                         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
                         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
                         - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หนว่ย 
                       2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ราคา 7,500 บาท 
                          คุณลักษณะพื้นฐาน  
                          - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน      
                                       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผู้ผลิต  
                         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
                         - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8     ภาพ ต่อนาที (ipm)  
                                      - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
                         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้ 
                         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ                       

600 x 1,200 dpi  
                        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
                        - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
                        - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
                        - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

                        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
                                       (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
                       3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
                          คุณลักษณะพื้นฐาน 
                        - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 
                        - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
                          (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
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                     4. เก้าอ้ีสำนักงาน ระดับ 1-3 จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

                          รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น จำนวน  29,000 บาท   
                            โอนลดจาก 

                       งาน      บริหารทั่วไป 
                         แผนงาน              บริหารงานทั่วไป 
                         งบ      ดำเนินงาน 
                         หมวด     ค่าใช้สอย 
                         ประเภท                       วสัดุสำนักงาน 
                             งบประมาณอนุมัติ จำนวน  150,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน     

128,651 บาท 
                             งบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  19,000 บาท  งบประมาณหลังการโอน จำนวน 

109,651 บาท 
                            งาน      บริหารทั่วไป 
                         แผนงาน              บริหารงานทั่วไป 
                         งบ      ลงทุน 
                         หมวด     ครุภัณฑ์ 
                         ประเภท               ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรสารกระดาษธรรมดา 
                                                                                    ระบบเลเซอร์) 
                             งบประมาณอนุมัติ จำนวน  10,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                   

จำนวน 10,000 บาท 
                             งบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  10,000 บาท  งบประมาณหลังการโอน               

จำนวน 0 บาท 
                            รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน  29,000 บาท   
ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                                     ประจำปีงบประมาณ 2564  
ที่ประชุม                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                                    ประจำปีงบประมาณ 2564   
                                4. เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโอนงบประมาณ

และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และ ประจำปีงบประมาณ 2564   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกอองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง       -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔ ข้อ  

๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ ข้อ 29 
กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโอน
งบประมาณและโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้                     
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบล เร่ืองข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเชื่อมสามร้อยยอด 23-สามร้อย
ยอด 25 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด
(ปรากฏอยู่ในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 7 ข้อ 6) 
งบประมาณ 490,000 บาท 

                              ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงเป็น โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเชื่อม 
                                       สามร้อยยอด 23 - สามร้อยยอด 25 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด      

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 210,000 บาท 

                               และขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
  1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังวัดบ้านใหม่เชื่อมสายสามร้อยยอด 1 หมู่ที่ 1 -9 

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 280,000 บาท  

ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
โอนงบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และ ประจำปีงบประมาณ 2564   

ที่ประชุม                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโอน
งบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และ ประจำปีงบประมาณ 2564   

                                5. เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2564   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
นักวิชาการศึกษา           -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔                  
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
               แผนงานการศึกษา  
               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
               งบลงทุน 
               หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



~ ๙ ~ 

 

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                       1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท   
                   คุณลักษณะพื้นฐาน  

              -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1  
                หนว่ย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

            1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
                ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า                   
                                          2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)  
                                          ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
            2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
                ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
               1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ   
                                                  ประมวลผลสูง  

                 -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
                 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
                    ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
                   -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่ 
                      น้อยกว่า 12 นิ้ว  
                 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

          -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง – มีช่องเชื่อมต่อ 
                               ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                               ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

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

                    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                        ๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เพ่ือป้องกันนกพิราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                         ตำบลสามร้อยยอด 1 ราคา 64,000 บาท 
                         - ต่อเติมโครงหลังคา และติดตั้งตาข่ายกันสนิมใต้หลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 
                       ๒. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เพ่ือป้องกันนกพิราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
                                        สามร้อยยอด 2 ราคา 64,000 บาท 
                        - ต่อเติมโครงหลังคา และติดตั้งตาข่ายกันสนิมใต้หลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 
                          รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 150,000 บาท 
                                   โอนลดจาก 

                        1. งาน                       ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                              แผนงาน    การศึกษา 
                              งบ    ดำเนินงาน 
                              หมวด    ค่าใช้สอย 



~ ๑๐ ~ 

 

                              ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็ก
นักเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลสามร้อยยอด 

                                                                    งบประมาณอนุมัติ จำนวน  270,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                                
จำนวน 270,000 บาท 

                                                                    งบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  150,000 บาท  
                                                                         งบประมาณหลังการโอน จำนวน 120,000 บาท  
                                                                       รวมโอนลดทั้งสิ้น 150,000 บาท 
ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                                     ประจำปีงบประมาณ 2564  
ที่ประชุม                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                                    ประจำปีงบประมาณ 2564   
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน         -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ส.อบต.โกศล แสงขาว    - ขอปรึกษาหารือที่ประชุมสภาเรื่องถังขยะในหมู่บ้านยังไม่ได้แจ้งการยกเลิกกับทาง อบต. 

จึงขอปรึกษาหารือกับที่ประชุมขอเอาถังขยะไว้ที่บ้านก่อนด้วยจะเอาไว้ใส่ขยะที่ตักหรือ
เก็บจากน้ำทะเลนำมาใส่ในถังขยะ ถ้าเอาถังขยะไว้จะมีผู้ร้องเรียนว่ามีถังขยะหลายใบ
แต่ชำระค่าขยะแค่ใบเดียว 

                                - เนื่องด้วยไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับงบจากอบจ.ไฟฟ้าไม่ติด ทางผมได้แจ้งว่ายังอยู่ในช่วง
ประกันจึงต้องแจ้งรับเหมาเพ่ือทำการเปลี่ยนโอโต้และไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวยังไม่ได้
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ อบต.เราจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะดังกล่าวได้  

                                - ด้วยมีราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านบางปู ได้ร้องเรียนมายังที่ อบต. ขอให้วัดระยะบ้านที่อยู่
อาศัยเนื่องจากเสียค่าธรรมเนียมสิ่งล่วงล้ำน้ำมากเกินไปซึ่งตอนเจ้าหน้าที่ไปวัดระยะ
ไม่ได้อยู่บ้านจึงขอให้เจ้าหน้าที่ออกวัดระยะให้ใหม่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบช่วย
ชี้แจงให้ทราบด้วย 

ผอ.กองคลัง                 - ชี้แจงว่าทางกองคลังร่วมกับกองช่างได้ลงไปดำเนินการวัดระยะบ้านที่อยู่อาศัยสิ่งล่วงล้ำ
น้ำตรงกับกรมเจ้าท่า 

นายกอบต.                   - การกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นระเบียบของกรมเจ้าท่าทางอบต.ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่
กำหนดมีหน้าที่แค่เก็บค่าธรรมเนียมให้กับกรมเจ้าท่าเท่านั้นและแจ้งให้กองคลังทำ
หนังสือไปยังกรมเจ้าท่าให้เข้ามาสำรวจใหม่และขอให้กรมเจ้าท่าลงไปชี้แจง
รายละเอียดให้กับชาวบ้านผู้นำหมู่บ้าน และอบต.เกี่ยวกับระเบียบที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจัดเก็บแบบไหนคิดอย่างไรในการเสีย
ภาษีดังกล่าว 

ที่ประชุม                     - รบัทราบ 
ส.อบต.พุฒิพงศ์             - ด้วยทางหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ จะมีการสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์โดยปรึกษากับ           

กรมเจ้าท่าแล้วขอให้ทาง อบต.ทำหนังสือแจ้งกรมเจ้าท่าให้ด้วยเพื่อขออนุญาตกรมเจ้า
ท่าเพ่ือการก่อสร้างต่อไป 



~ ๑๑ ~ 

 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ผอ.กองคลัง                 - ขอแจ้งให้สมาชิกสภาอบต.และคณะผู้บริหารทุกท่านรับใบเสียภาษีบุคคลธรรมดาเพ่ือ

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

ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ขอบคุณครับ 
 

   เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 (ลงชื่อ)                         นธิิศ  อิ่มสมบัต ิ                       ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ )     
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  สมัยสามัญ           
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2564 วนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  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 
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


