
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕65 ครั้งที่ 2 
   วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65  เวลา ๐๙.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ประธานสภาฯ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๒ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ อุทิศ พันธ์รัมย์  
๓ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ รอบคอบ  
๔ นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วันเฉลิม  สุขเลา  
๕ นายธีรกานต์  เหล่าสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ธีรกานต์  เหล่าสิงห์  
๖ นายนิกร  โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นิกร  โพธิ์กลาง  
๗ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๘ นางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มนัสนันท์  มุ่งดี  
๙ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   9 คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม   11       คน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกที่ลงลายมือชื่อและเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึง

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอแจ้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับสมาชิก

ทราบ ดังนี้ 
/1.ให้ความเห็นชอบ… 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๒ นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓ นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ สะอาดรัมย์  
๔ นายเอนก  แป่มจ านัก เลขานุการนายกฯ เอนก  แป่มจ านัก  
๕ นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
6 นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัด สมจิตย์  ซ้ายก่า  
7 นางสาวธชษร บุญเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร  บุญเพ่ิม  
8 นายประจวบ กิมประโคน นักพัฒนาชุมชน ประจวบ กิมประโคน  
9 นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภานุพันธ์  บริสุทธิ์  

10 นางภาวิณี ดีประจ า ผู้อ านวยการกองการศึกษา ภาวิณี ดีประจ า  
11 นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรินทร์  ศรีพลัง  
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1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล,ร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี , ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกฯให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ 

ของสมาชิกต้องเข้าร่วมการประชุมสภาฯการแต่งกายขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า เพราะการขาด
ประชุมสภาฯสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรอาจท าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพได้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2565  ครั้งที่ 1      
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯตรวจรายงานการประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับสมาชิกล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อเสนอแก้ไขขอให้แก้ไขในที่ประชุม หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการพิจารณา

คัดเลือก 
น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 25659และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 8(3)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
ดังนั้นจึงขอให้สภาฯพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นกรรมการ จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่ มีสมควรจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อม     
ผู้รับรอง จ านวน ๒ คน 

นายอาคม ดีต่อ   ขอเสนอนางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นกรรมการคนที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 7  
ผู้รับรอง   ๑. นายเกื้อ รอบคอบ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
  ๒. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์     ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายนิกร โพธิ์กลาง ขอเสนอนายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการคนที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    
ผู้รับรอง   ๑. นายวันเฉลิม  สุขเลา  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
  ๒. นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

 
/น.ส.มนัสนันท์... 
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น.ส.มนัสนันท์ มุ่งดี ขอเสนอนายนิกร  โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการคนที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 8    
ผู้รับรอง    ๑. นายอาคม  ดีต่อ  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
  ๒. นายอุทิศ พันธ์รัมย์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ  สอบถามมีสมาชิก มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าทั้ง 3 คน

ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

4.2 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สภาฯด าเนินการคัดเลือก
ต่อไป 

น.ส.ธชษร บุญเพิ่ม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร                               
นักวิเคราะห์ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 25659และ(ฉบับที่ 3)       

พ.ศ. 2561 ข้อ 28(1)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  

ดังนั้น จึงขอให้สภาฯพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นกรรมการ    
จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อ ครั้งละ 1 คน พร้อมผู้รับรอง จ านวน ๒ คนจนครบ
จ านวน 3 คน 

นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์ ขอเสนอ  นายเกื้อ รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ 2  เป็นกรรมการคนที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  
ผู้รับรอง   ๑. น.ส.มนัสนันท์  มุ่งดี  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
  ๒. นายนิกร  โพธิ์กลาง     ส.อบต.หมู่ที่ 6 
นายเกื้อ รอบคอบ ขอเสนอ นายธีรกานต์ เหล่สิงห์    ส.อบต.หมู่ที่ 4  เป็นกรรมการคนที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    
ผู้รับรอง   ๑. นายวันเฉลิม  สุขเลา  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
  ๒. นายอาคม  ดีต่อ  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายนิกร  โพธิ์กลาง ขอเสนอ นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการคนที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    
ผู้รับรอง   ๑. นายเกื้อ  รอบคอบ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
  ๒. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ  สอบถามมีสมาชิก มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าทั้ง 3 คน 

ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.3 การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลัด อบต. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกองได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป 

 
/นายวิชญ์พล… 
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นายวิชญ์พล ไตรศร   ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗ ก าหนดให้ การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ด้วยมีการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในหลายกอง   
จึงขอให้แต่ละกองได้น าเสนอรายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่อสภา
ต่อไป  

น.ส.สมจิตย์  ซ้ายก่า   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
หัวหน้าส านักปลัด พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่ ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิ เล็กทรอนิกส์  รายการค่ าจั ดซื้ อ             
เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  4,300 บาท เนื่องจากมีการประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ท าให้คุณลักษณะบางรายการมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ วันที่  12 
พฤษภาคม 2563 
 

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ 
ก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  
30 ธันวาคม 2564 

 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ   
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
ตามเสนอ 

  -เห็นชอบ  8 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -งดออกเสียง - เสียง 
นางภาวิณี ดีประจ า  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ผอ.กองการศึกษาฯ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ใหม่ท าให้คุณลักษณะบางรายการมีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 รายการดังนี้ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  17,000 บาท  

 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า4GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียด 
แบบ FHD (1920x1080) – สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  
(IEEE 802.11 ac) และBluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ   ตามท่ี ผอ.กองการศึกษาฯ ได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ    
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
ตามเสนอ 

  -เห็นชอบ  8 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -งดออกเสียง - เสียง 
นางภาวิณี ดีประจ า  2. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แผนงานการศึกษา งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง   
ตั้งไว้  4,300 บาท  

 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300 บาท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink  
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ วันที่  12 
พฤษภาคม 2563 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300 บาท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนด 
ขนาดของกระดาษเองได้         
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  
30 ธันวาคม 2564 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี ผอ.กองการศึกษาฯ ได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ    
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
ตามเสนอ 

  -เห็นชอบ  8 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -งดออกเสียง - เสียง 

/นายประจวบ… 
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นายประจวบ กิมประโคน   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
นักพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  4,300 บาท เนื่องจากมีการ
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใหม่ท าให้
คุณลักษณะบางรายการมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300 บาท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink 

Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ วันที่  12 
พฤษภาคม 2563 

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,300 บาท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนด 
ขนาดของกระดาษเองได้         
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  
30 ธันวาคม 2564 

 
ประธานสภาฯ  ตามที่ นักพัฒนาชุมชน รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้น าเสนอ

รายละเอียดเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่     
หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 
ตามเสนอ 

  -เห็นชอบ  8 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -งดออกเสียง - เสียง 
 

/น.ส.พัชรินทร์... 
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น.ส.พัชรินทร์  ศรีพลัง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อไปตั้งจ่าย 
ผอ.กองคลัง เป็นรายการใหม่  จ านวน 1  รายการ เนื่องจากกองคลังตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565 ไว้ผิดประเภท จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสาร) 

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ข้อความเดิม รายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ    ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์   
ตั้งไว้                                  30,000    บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    30,000    บาท 
โอนลดจ านวน        30,000    บาท 
งบประมาณคงเหลือ                          0  

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน     
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ   ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์   
ตั้งไว้           0    บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         0    บาท 
โอนเพิ่มจ านวน           30,000    บาท 
งบประมาณหลังโอน                30,000    บาท 
 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี ผอ.กองคลัง ได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ    
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ 
  -เห็นชอบ  8 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง   อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณในกองต่างๆ ที่ได้เสนอเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบในการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไปและขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ให้
สมาชิกช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

นายภานุพันธ์ บริสุทธิ์  ขอแจ้งก าหนดการด าเนินโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ต่างๆระหว่างเดือนมีนาคม -
มิถุนายน 2565 หากมีการด าเนินการในพ้ืนที่จะได้ประสานสมาชิกเพ่ือขอความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 

นายอุทิศ พันธ์รัมย์  ขอเสนอให้ อบต.บุโพธิ์ พิจารณางบประมาณในการจัดซื้อรถกระเช้าเพ่ือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงใน
เรื่องต่างๆ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  

 
/ปิดการประชุม… 
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ปิดการประชุม  เวลา  11.30 น 

 (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร   ผู้จดบันทึก 
           (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม แล้ว  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565 
 

           (ลงชื่อ)   วันเฉลิม สุขเลา    ประธานกรรมการตรวจฯ            
        (นายวันเฉลิม สุขเลา) 

             ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

           (ลงชื่อ)   ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
               (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 
              ส.อบต.หมู่ที่ 4      
 

                                       (ลงชื่อ)    มนัสนันท์  มุ่งด ี   กรรมการตรวจฯ/เลขาฯ 
                 (นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี) 

                 ส.อบต.หมู่ที่ 8 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม 
สภาฯ สมัย...................สมัยที่....................ครั้งที.่......เมื่อวันที่....................................... 

           (ลงชื่อ) ................................................ประธานสภาฯ 
                      (นายหมั่น  ส ารวมรัมย์) 
                           ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


