รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕62 ครั้งที่ 2
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
……………………………
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
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7. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
8. นายจรัญ
นันทา
9. นายนิกรณ์
แสงตุ้ย

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

1. นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
2. นายพิรุณ
อาภัย
3 นายสุรเดช
สุริยะมล
4. นายสมรัตน์
พันธุ์งาม
5. นายยงยุทธ
กองจันทร์
6. นายพิพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
7. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
8. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
9. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ
10. นายวิทยา
แก้วตา

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ -

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ -

ตามที่ได้แจกสาเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่ นสมาชิกไปแล้วนัน้
ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบว่ามีข้อต้องแก้ไขหรือไม่
ทาการอ่านสาเนาบันทึกรายงานการประชุม ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี ้อแก้ไข

สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ

ท่านมติในที่ประชุมด้วยครับว่า ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ให้ยกมือด้วยครับ
มีมติรับรองรายงานการประชุม 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ นายกฯ -

ขอเชิญท่านนายกฯได้ชแี้ จงด้วยครับ

ขอบคุณครับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว มีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการโครงการก่อสร้าง ซี่งรายละเอียดมีอยู่เอกสารที่
ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนัน้
เนื่องจากสภาพถนนสายหลักภายในหมู่บ้านที่จะดาเนินการก่อสร้างทั้ง 26
โครงการตามเอกสารแนบนั้น จากการรับแจ้งจากราษฎรผู้ใช้เส้นทางและผู้นาชุมชน โดยรวมทั้ง 4
หมู่บ้าน ซึ่งใช้งาน การสัญจรไปมา สภาพถนนแคบไหล่ทางอยู่ในสภาพไม่พร้อมรองรับการสัญจร ผู้ใช้
เส้นทางไปมาไม่ได้รับความสะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ จึงมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงสภาพถนน โดยขยายถนน เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้สัญจรในเส้นทาง ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วน

ตาบลท่าวังพร้าวจึงจัดทาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยมีโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายหลักภายในหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายหลักภายในหมู่บ้านกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว
350 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. งบประมาณ 499,0
๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12
บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
งบประมาณ 108,6๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 13
บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร
งบประมาณ 80,4๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 14
บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร
งบประมาณ 91,0๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 9
บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ปริมาณกว้าง 3.80 เมตร ยาว 61 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 231.80
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งราวกันตก ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 9.30 เมตร งบประมาณ
91,0๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 10
บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 316
ตารางเมตร งบประมาณ 106,5๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
7. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณสะพาน
มหาดไทยถึงศาลาหนองงู บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร งบประมาณ 486,0๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่น
หกพันบาทถ้วน)
8. โครงการจัดซือ้ ดินลุกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนภายในหมู่บ้านสันควงคา หมู่ที่ 6 จัดซือ้
ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. งบประมาณ
100,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
9. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 2 บ้าน
สันควงคา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร
งบประมาณ 74,0๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 4
บ้านสันควงคา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 368
ตารางเมตร งบประมาณ124,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
11. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 7
บ้านสันควงคา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 394
ตารางเมตร งบประมาณ 133,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
12. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
บริเวณหลังวัดสันควงคา บ้านสันควงคา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปริมาณกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร งบประมาณ 188,5๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
13. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 1
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์)
ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 146เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 584
ตารางเมตร งบประมาณ 197,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
14. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 144 ตารางเมตร งบประมาณ 49,5๐๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)

15. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 6
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
126 ตารางเมตร งบประมาณ 43,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
16. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 7
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ปริมาณกว้าง ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.5 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 366 ตารางเมตร งบประมาณ 123,5๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
17. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 8
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 315 ตารางเมตร งบประมาณ 108,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาท
ถ้วน)
18. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 10
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ปริมาณกว้าง 2.90 เมตร ยาว 70 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
กว่า 203 ตารางเมตร งบประมาณ 70,0๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
19. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร งบประมาณ 46,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
20. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 14
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 388 ตารางเมตร งบประมาณ 131,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย14/1 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗
ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12
เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1.44 ลบ.ม. งบประมาณ

16,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย15/4 บ้านต้นแหนน้อยหมู่ที่ ๗
ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณกว้าง 2.00 เมตร ยาว 34
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4.08 ลบ.ม. งบประมาณ
36,0๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดารงด์ แสงตุ๊ย
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณกว้าง 2.50 เมตร ยาว 56เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อย
กว่า 140 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 6.72 ลบ.ม. งบประมาณ 74,5๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประพัสน์ กันธิยะ
บ้านต้นแหนน้อย หมูท่ ี่ ๗ ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 104เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
260 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ มีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 12 ลบ.ม. งบประมาณ 137,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพรม ปันแก้ว
บ้านต้นแหนน้อย หมูท่ ี่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่
น้อย
กว่า 189 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ไม่
น้อยกว่า 7.56 ลบ.ม. งบประมาณ 82,5๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา บ้านต้นแหนน้อย
หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณกว้าง 3.5 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. รวมพื้นทีเชื่อมต่อถนนช่วงที่1 กว้าง 4.5
ม.
ยาว 5 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 7 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า

134.5 ตารางเมตร งบประมาณ 68,5๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย หรือจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มผี ลขอทราบมติจาก
ท่านสมาชิกนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จา่ ยขาดเงินสะสมได้ ตามที่
ท่านนายกได้เสนอมา ขอให้ยกมือขึน้ ครับ
สมาชิกสภาฯ
มีมติอนุมัติให้จา่ ยขาดได้ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญท่านนายกฯได้ชแี้ จงด้วยครับ
นายกฯ
- รายละเอียดตามเอกสารที่ส่วนการคลังได้แจกไปนั้น ขอให้ผู้อานวยการกอง
คลังชีแ้ จงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผู้อานวยการกองคลัง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทั่งพร้าว เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2
MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี
หน่วยประมวลผลก้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน
1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุจะไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11 v.g.n) Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่ปรากฏใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ณ วั น ที่ 21 เมษายน 25620 นั้ น แต่ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง การตั้ ง
งบประมาณค่า ครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว ปรากฏตามบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับปรุงบัญชี
ราคามาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน จึงใช้บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 แทน และจากการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏว่า
มิได้เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง
จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ให้เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ดังนี้
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงาน
สานักงาน คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มี ห น่ ว ยประมวลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญานนาฬิกาได้กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้

- มีช่องเชื่อมต่อ (lnternetface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ ง านได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า WiFi (IEEE 8.02.11b,g,n,ac) และ
Bluetooh
ประธานสภา ฯ
จากรายละเอียดที่ผู้อานวยการกองคลังได้ชแี้ จงไปแล้วนัน้ มีผู้ใดจะเสนออะไร
อีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานสภา ฯ
ขอมติเห็นชอบให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ราจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่ สร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้น
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวารที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ประธานสภา ฯ

ปิดประชุม 12.00 น.

(ลงชื่อ) ยุพาภรณ์ รักษาคุณ ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562
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นายนิเวช กันธิยะ
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นิเวช กันธิยะ
2
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทา
(ลงชื่อ)

วิรัช สุใจจา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิรัช สุใจจา)

