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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  ๑/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่  21  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61  เวลา 10.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม  เวลา  10.0๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธำนสภำ  อบต. ได้กล่ำวเปิดประชุมตำมวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอขอบคุณ สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำนที่ เข้ำร่วมในกำรจัดงำน โครงกำร 
“แข่งขันกีฬำ อบต.บ้ำนในดง สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2561” ระหว่ำง
วันที่ 12-26 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ณ สนำมกีฬำโรงเรียนบ้ำนในดง 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำ อบต. - ขอให้สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่
แล้ว ซึ่งเป็นกำรประชุม สภำ อบต. สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
พุธที่ 25 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 ที่แจกให้ไปแล้วนั้น ให้พิจำรณำว่ำถูกต้อง
และจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 3.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯ กำรพิจำรณำ 
ปลัด อบต.  - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น 
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ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 
นำยก อบต.  - ตำมที่ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ได้พิจำรณำอนุมัติข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นที่ เรียบร้อยนั้น 
เนื่องจำกมีรำยจ่ำยที่มีควำมจ ำเป็นต้องตั้งจ่ำย เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ของ
ประชำชนในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม ด้ำนกำรเกษตร 
รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ อบต. จึงขอให้ที่ประชุมได้
พิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ ส ำนักปลัด 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรทั่วไป 
 หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
 รำยกำร โครงกำรติ ดตั้ งซุ้ มพ ระฉำยำลั กษณ์ 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว งบประมำณ 150,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งซุ้มพระ
ฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จ ำนวน 1 แห่ง (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป 

  โอนครั้งนี้เพ่ิม 150,000 บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน – บำท 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ 
ผ.08 หน้ำ 25 ข้อ 9) 

 
  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนลด 
 
 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ  ส ำนักปลัด 
 ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักำควำมสงบภำยใน 
 หมวด  ค่ำใช้สอย 
 ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
 รำยกำร  โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกัน 
 ภัยพลเรือน (อปพร.) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่ว  
 โอนครั้งนี้ลด 150,000 บำท  
 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 150,000 บำท 
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  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  
 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
 ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  เคหะและชุมชน 
 งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 รำยกำร โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่ง

ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้ำนในดง งบประมำณ 21,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเสำ
ธงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยนำ (แห่งใหม่) สูง 8 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง 
(รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงิน
อุดหนุนทั่วไป 

  โอนครั้งนี้ เพ่ิม 21,000 บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน – บำท 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 113 ข้อ 15) 

 
 
  หมวดงบประมาณรายจ่ายโอนลด 
 
 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ  ส ำนักปลัด 
 ด้ำน  บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน   บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน  บริหำรทั่วไป 
 หมวด  ค่ำใช้สอย 
 ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
 รำยกำร  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ส ำหรับจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
และ / หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป  

 โอนครั้งนี้ลด 21,000 บำท  
 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 115,380 บำท 
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ประธำนสภำ อบต.  - เพ่ือให้กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 
จึงขอให้ที่ประชุมสภำ อบต. บ้ำนในดง ได้พิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ดังกล่ำว จ ำนวน 2 รำยกำร ว่ำเห็นชอบหรือไม่ประกำรใด 

 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว จ ำนวน 2 รำยกำร 

โดยคะแนนเสียง (เป็นเอกฉันท์) ดังนี้ 
 - เห็นชอบ 9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 
 - ไม่อยู่ในทีป่ระชุม - เสียง 
 - ลำประชุม -  เสียง 
 
 ๓.2 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯ กำรพิจำรณำ 

นำยก อบต. - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 
29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ ยนแปลง 
สถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

มติที่ประชุม - รับทรำบ 

ประธำนสภำ อบต. - ตำมที่ สภำ อบต.บ้ำนในดง ได้พิจำรณำอนุมัติข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจำกมีรำยจ่ำยที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง งบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือให้โครงกำร
มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับลักษณะงำน จึงขอให้ที่ประชุมสภำ อบต. ได้
พิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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  ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
 ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  เคหะและชุมชน 
 งำน ไฟฟ้ำถนน 
 หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
 รำยกำร  

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ จำกไร่นำยสุชำติ ถึง ไร่นำง
จันทิมำ จ ำนวน 65,800 บำท 

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ จำกไร่นำยสุชำติ ถึง ไร่นำง
จันทิมำ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 87 เมตร หินผุหนำเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ปริมำตรหินผุ ไม่น้อยกว่ำ 180 ลูกบำศก์เมตร พร้อมลงลูกรังหนำเฉลี่ย 
0.15 เมตร ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 67 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.ก ำหนด) งบประมำณ 65,800 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 38 หน้ำ 81) 

 

 ข้อความใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองช่ำง 
 ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  เคหะและชุมชน 
 งำน ไฟฟ้ำถนน 
 หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
 รำยกำร  

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ จำกไร่นำยสุชำติ ถึง ไร่นำง
จันทิมำ จ ำนวน 59,000 บำท 

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนใหม่ จำกไร่นำยสุชำติ ถึง ไร่นำง
จันทิมำ กว้ำง 3 เมตร ยำว 87 เมตร หินผุหนำเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมำตร
หินผุ ไม่น้อยกว่ำ 169 ลูกบำศก์เมตร พร้อมลงลูกรังหนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 50 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
ก ำหนด) งบประมำณ 59,000 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 38 หน้ำ 81) 
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  ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร  

- ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป 
โอนครั้งนี้  เพ่ิม 30,000 บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน – บำท 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
แบบ ผ.08 ข้อ 1) 

 ข้อความใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) รำคำ 30,000 บำท 
จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 1) 
ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ลงวันที่ 23 
พฤษภำคม 2561) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 

จ ำนวน 1 หน่วย มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
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2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 

3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่ มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ ำ ย  ( Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 
 
 

  ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร  

- ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป โอนครั้ง
นี้ เพ่ิม 3,300 บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน – บำท (แผนพัฒนท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 2) 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 ข้อความใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 

LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) รำคำ 2,600 บำท จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ ๒) ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561) 
- ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 

รำคำ 2,600 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 × 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

  ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองสวัสดิกำรสังคม 
 ด้ำน บริหำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 
 งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร  

- ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป โอนครั้งนี้ เพ่ิม 21,000 บำท งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอน – บำท (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 5) 
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 ข้อความใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองสวัสดิกำรสังคม 
 ด้ำน บริหำรชุมชนและสังคม 
 แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 
 งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำนประมวลผล *รำคำ 21,000 บำท จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 5) ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) 

จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 

MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่ำ 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยควำม ำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 
MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำกว่ำ 1,366 × 768 Pixel และมี

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
- มี  DVD – RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้ งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก 

(External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDHI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้ งำน ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
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  ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร  

- ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  และ/หรือ เงินอุดหนุนทั่ วไป โอนครั้งนี้  เพ่ิม 13,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน – บำท (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 3) 
 

 ข้อความใหม่ 

 หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กองคลัง 
 ด้ำน บริหำรทั่วไป 
 แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
 งำน บริหำรงำนคลัง 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รำยกำร - ค่ ำจัดซื้อ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 

800 VA รำคำ 2,500 บำท จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ และ/หรือ 
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง แบบ ผ.08 ข้อ 3) ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

 

ประธำนสภำ อบต. - เพ่ือให้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง งบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุม สภำ อบต. ได้พิจำรณำแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว จ ำนวน 5 รำยกำร ว่ำเห็นชอบ
หรือไม่ประกำรใด 
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มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว จ ำนวน 2 รำยกำร 
โดยคะแนนเสียง (เป็นเอกฉันท์) ดังนี้ 

 - เห็นชอบ 9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 - งดออกเสียง 1 เสียง 
 - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง 
 - ลำประชุม -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ กระทู้ถาม 

- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติอื่นๆ 

  5.1 มหกรรม “รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 5”  

ประธำนสภำ อบต. - ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 

นำยก อบต. - ด้วยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 5 รำชบุรี จะจัดประชุม 
มหกรรม “รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น เขต 5” โดยมีกิจกรรม
บรรยำยพิเศษ อภิปรำย ปลุกเร้ำให้ก ำลังใจบุคลำกร ผู้ด ำเนินงำนกองทุนฯ เชิดชู
เกียรติกองทุนฯ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่น บุคคลสนับสนุนงำนกองทุนฯ ดีเด่น 
ระดับจังหวัด และกำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนกองทุนฯ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด เพ่ือ
เป็นกำรกระตุ้นกำรด ำเนินงำนบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ โดยจัดประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้ำและ
กำรประชุม อิมแพ็คเมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 25 
มิถุนำยน 2561 เวลำ 08.00 น. – 16.30 น.  

   โดยในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติ
คุณ เพ่ือแสดงว่ำ ได้รับกำรยกย่องเป็นกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ดีเด่น ด้ำนกำรจัดกำรกำรเงิน จังหวัดเพชรบุรี ประจ ำปี 2561 

มติที่ประชุม  - รับทรำบ 

ประธำนสภำ อบต. - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลำ ๑5.๐๐ น. 

 
 (ลงชื่อ)        วิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ         ผู้บันทึก 
 (นำยวิศิษฐ์   สังข์สุวรรณ) 
 เลขำนุกำรสภำ อบต. บ้ำนในดง 
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(ลงชื่อ)      ศักดำ ล ำทะแย      ผู้ตรวจ 
 (นำยศักดำ  ล ำทะแย) 
 ประธำนสภำ อบต. บ้ำนในดง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)  นรินทร์  ทนยิ้ม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยนรินทร์  ทนยิ้ม) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)  อนุวัตร  สีนำก คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยอนุวัตร  สีนำก) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ค ำเพ็ง คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  (นำยสมบูรณ์  ค ำเพ็ง) 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 


