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/10.นางสาวสุนันทา  … 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2563 

วันอังคำรที่  11  เดือนสิงหำคม  พุทธศักรำช  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
************************************* 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 - 
9. นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ด าโพธิ์ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่11 นายจรูญ        พร้อมจะบก 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ 
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 

16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 - 
17. นายพรีะบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ  นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง  นายก อบต.จอหอ 
2. นายประยงค์  เอกบุตร  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
4. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
5. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
8. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
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10. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
11. นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวปวรวรร  ถิ่นโคกสูง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหำคม  พุทธศักรำช   
                          2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   

 

ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563 ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 เสียง โดยงดออกเสียง               
1 เสียง (ประธานสภา อบต.)  

 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
3.1 เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564 และงบประมำณกำรรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ ประจ ำปี
งบประมำณ  2564  (ต่อจำกกำรประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหำคม  พ.ศ.2563)   

ประธำนสภำ ฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กล่าวค าแถลงนโยบายงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี
งบประมาณ  2564 ต่อประธานสภาฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563 มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี
งบประมาณ  2564 ไปแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป 

/ปลัด อบต. ... 
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ปลัด อบต. โดยเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.จอหอ  ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมา 
เลขำนุกำรสภำฯ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 ซึ่งต่อจากการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563  และให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 

 วำระท่ี  2  เป็นการพิจารณาตามล าดับรายข้อที่มีการแปรญัตติ 
 วำระท่ี  3  เป็นการลงมติ 
 ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี  2  เป็นการพิจารณาตามล าดับรายข้อที่มีการแปรญัตติ ฯ นั้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข

ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด รายจ่ายหรือ

การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยน  แปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค า
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

 ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธำนสภำ ฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ทุกท่านได้ทราบแล้ว และจากการประชุม 
สภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563              
ที่ประชุมได้ก าหนดเวลาในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ โดยมีก าหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ ระหว่าง
วันที่  7–9  สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ โดยก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 

   ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้ประชุมและส่งผลการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดส่ง
เอกสารให้แก่ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกแล้วส าหรับรายละเอียดการประชุม ผมขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 

 

นำยจ ำลอง อินทร์โคกสูง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ตามที่สภาฯได้
ประธำนคณะกรรมกำร   มอบหมายให้คณะกรรมกาแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
แปรญัตติ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี 
 

/งบประมาณ  2564...   
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   งบประมาณ  2564  ก าหนดเวลาในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ โดยมีก าหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 
   7–9  สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
   จอหอ โดยก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
   2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดยื่นค าเสนอแปรญัตติร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะ
   การกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปร ญัตติฯ 
   จึงประชุมร่วมกันและพิจารณาตรวจสอบเห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯที่ผู้บริหารเสนอมามีความ
   เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการและไม่ขอแก้ไขหรือ 
   เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดใดๆและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมตามที่ผู้บริหารได้ 
   เสนอมา ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
   2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 
   -ไม่มีการแก้ไข- 
   2.ร่างค าชี้แจงประกอบงบประมารายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการ
   รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 
   -ไม่มีการแก้ไข- 
   3.ร่างข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการ 
   รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 
   -ไม่มีการแก้ไข- 
ประธำนสภำ ฯ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ชี้แจงมานั้นท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบเบื้องต้นแล้ว          
   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารก่อน
   หน้านี้มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบและไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวำระที่  2  จ านวน 

12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.) 
 
ประธำนสภำ ฯ เสนอสมาชิกสภาในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในวำระที่ 3 ต่อไป ซึ่งเป็นการลงมติเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่  ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
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  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่
 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอพิจารณา ท่านใดเห็นชอบตราเป็นข้อ

ข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวำระที่  3 จ านวน 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.)  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณการ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้น าเสนอนายอ าเภอเมือง
นครราชสีมา เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป 

 

ประธำนสภำ ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในล าดับต่อไป 
  3.2)  เรื่อง   พิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 

 ครั้งที่ 21 (หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

นำยก อบต.  ด้วย อบต.จอหอ มีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 19 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 6,192,860 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสน
   เก้ำหม่ืน สองพันแปดร้อยหกสิบบำทถ้วน)รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
   ในที่ประชุม) ซึ่งจะให้แต่ละกองชี้แจงในที่ประชุม 
 

นำงอ ำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ส านักปลัดองค์การ
หัวหน้ำส ำนักปลัด บริหารส่วนต าบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความ
   จ าเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,442,700 บาท 
   ดังรายละเอียดดังนี้ 

  รำยกำรที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซลล์) ขนำด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ลแคบ จ ำนวน 1 คัน งบประมำณ 
   854,000 บำท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน  
   แบบดับเบิ้ลแคบ  จ านวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
   คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
   ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
   สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์   
   แบบดับเบิ้ลแค็บ 
   (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
   (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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   เนื่องจากรถยนต์คันเดิมมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานและมีสภาพเสื่อมโทรมประกอบกับ  
   ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ิม ประกอบกับไม่ได้ตั้งไว้จึงโอนเพิ่ม (ตั้ง
   จ่ายเป็นรายการใหม่) โดยโอนลดจาก 6 รายการดังนี้ 

     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภท
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่าย
   ในการจัดการเลือกตั้ง งบประมาณ 500,000 บาท  
   2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  งบประมาณ 
   35,000 บาท 
   3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินการ  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย งบประมาณ 30,000 บาท 
   4. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินการ 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. งบประมาณ 50,000 บาท 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
   ชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ งบประมาณ 50,000 บาท 
   6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
   ชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี งบประมาณ 
   189,000 บาท 
   รำยกำรที่ 2 เครื่องปรับอำกำศห้องเครื่องขยำยเสียง งบประมำณ 21,000 บำท โอนตั้งจ่าย
   รายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
   ครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  

  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เนื่องจากมีการปรับปรุงต่อเติมห้องเครื่องเสียงจึงมีความ
   จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบริการ ประกอบ
   กับไม่ได้ตั้งไว้จึงโอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
   คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 

    1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
    2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
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    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
   การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

    4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
   ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

    5) มีความหน่วงเวลาการท าง านของคอมเพรสเซอร์ 
    6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

   ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่ า 
   ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  
   - สวิตช์ 1 ตัว 
   - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
   - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงาน การศึกษา  งานการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่า 
   บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 21,000 บาท  
   รำยกำรที่ 3 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv งบประมำณ 499,700 บำท โอนตั้งรายการ
   ใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด cctv  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
   อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความ 
   เดือดร้อน ในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่างๆ การก่อเหตุอาชญากรรม หรือการกระท าความผิด
   ต่างๆในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
   ไม่ได้ตั้งไว้จึงโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   - โครงการคิดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 4 จุด ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   จอหอ พร้อมจัดท า (ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) 
   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 
   พ.ศ.2562 
   - งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน 420 ,200 บาท 
   จ านวน 4 จุด 
   - ชุดแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 8 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท 
   - งานระบบไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ชุดกล้องวงจรปิด จ านวน 1 L.S. เป็นเงิน 10,000 บาท 
   - จอแสดงภาพขนาด 21.5 นิ้ว จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,700 บาท 
 
 
 

/- เครื่องส ารองไฟฟ้า… 
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   - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,800 บาท จ านวน 4 จุด  ดังนี้ 
   จุดที่ 1 แยกโรงเรียนบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 
   จุดที่ 2 แยกโรงเรียนบ้านระกาย หมู่ที่ 6 
   จุดที่ 3 แยกโรงเรียนบ้านกรูด หมู่ที่ 11 
   จุดที่ 4 สี่แยกบ้านสระตาราช หมู่ที ่12  
   โดยโอนลดจากโดยโอนลดจาก 6 รายการดังนี้ 
   1. แผนงานบริหารงานการศึกษา  งานการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
   ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 127,240 บาท  

  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
   รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
   งบประมาณ 31,000 บาท  

  3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินการ 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 200,000 บาท  

  4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
   สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 5,760 บาท 

  5. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว งบประมาณ 5,500 บาท 

  6. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   โรงงาน เครื่องอัดจารบีแบบอัดลม งบประมาณ 36,500 บาท 

  7. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ งบประมาณ 11,500 บาท 

  8. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   โรงงาน แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว ระบบอินเวอร์เตอร์ งบประมาณ 11,000 บาท 

  9. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
   โรงงาน ปั้มลม ขนาด 3 แรงม้า งบประมาณ 62,000 บาท 

  10. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
   ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า ½ นิ้ว(12 มม.) งบประมาณ 9,200 บาท 
   รำยกำรที่ 4 ระบบเครื่องเสียงงบประมำณ 68,000 บำท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
   วิทยุ  โครงการระบบเครื่องขยายเสียง (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคา
   ตามท้องตลาด)  เนื่องจากเครื่องเสียงเดิมมีอายุการใช้เป็นระยะเวลานานแต่เกิดการช ารุดไม่
   สามารถใช้งานได้ ประกอบกับไม่ได้ตั้งไว้จึงโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

  /คุณลักษณะพ้ืนฐาน... 
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   คุณลักษณะพื้นฐำน 

1. เพาเวอร์แอมป์ ขนาดก าลังขับ 2x550 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม NTS T1600 จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 16,500 บาท 

   2. เพาเวอร์แอมป์ ขนาดก าลังขับ 2x1,000 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม NTS T3000 จ านวน 1 เครื่อง 
   ราคา 22,200 บาท 
   3. เพาเวอร์มิกซ์แบบโมโน SHINKIWA MX460E 420วัตต์ ที่ 4 โอห์ม 560วัตต์ ที่ 2 โอห์ม 
   จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
   4. เครื่องเสียงปรีแอมป์ปรับแยกซับได้ มีบลูทูธ มีช่องเสียบ USB SD CARD SOUNDMILAN 
   AV-3324 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 4,800 บาท 
   5. เครื่องเล่น DVD nano da-9500  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท พร้อมติดตั้ง 
   รับประกัน 1 ปี 

  โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการราย 

  จ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 68,000 บาท  
นำงชลิตำ ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กองคลังองค์การ
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง บริหารส่วนต าบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความ
   จ าเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 54,000 บาท 
    ดังรายละเอียดดังนี้ 
   รำยกำรที่ 1 ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนไม้ โครงขำเหล็กพ่นสี งบประมำณ 5,000 บำท  ขนาด
   กว้ าง  150xลึก80×สู ง75 เซนติ เมตร  จ านวน 1 ตั ว  โอนเ พ่ิมแผนงานบริหารทั่ ว ไป                              
   งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเป็นโต๊ะท างาน
   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่ย้ายมา ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้ราคาตามท้องตลาด)    
   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
   บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,000 บาท 

รำยกำรที่ 2 ค่ำจัดซื้อ เก้ำอ้ีท ำงำนทรงเตี้ย หมุนได้ แขนเก้าอ้ีเหล็กดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม 
ปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขาเหล็กอลูมิเนียมขัดเงา ขนาดกว้าง 50 x ลึก 50 x สูง 95 ซม. จ านวน 1 
ตัว งบประมาณ 3,000  บาท โอนเพ่ิมแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเป็นโต๊ะท างานหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่
ย้ายมา ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้ราคาตามท้องตลาด)โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 3,000 บาท 
รำยกำรที่  3 ค่ำจัดซื้อ เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36000 BTU (ราคาพร้อมติดตั้ ง )                 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 46,000 บาท (ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ 
ประมาณ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562)  โอนเพ่ิมแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

/คุณลักษณะพื้นฐาน… 
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ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    -ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36000  BTU 
   - ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง  

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40 ,000 บีทียู ต้องได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

   - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

   -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 46,000 บาท 
 

นำงกิติมำภรณ์  ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กองช่า งองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,987,800 บาท 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
รำยกำรที่ 1 ค่ำจัดซื้อกล้องส ำรวจ ระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 295,000 บำท      
(ราคาตามท้องตลาด) โอนเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ  
รายละเอียดดังนี้ 
1.  ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1  มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
1.2  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร 
1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 
เมตร 
1.4  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร 
1.5  กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) ก าลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้ 
1.6  มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ  

   1.7  มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพ่ือความสะดวกในการเล็งที่หมาย 
 
 

/2. ระบบวัดมุม… 



11 
 

   2.  ระบบวัดมุม (Angle Measurement) 
2.1  ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา 
2.2  ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา 
2.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder 
2.4  มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการท างาน  
+/-6 ลิปดา 
3.  การวัดระยะทาง (Distant Measurement) 
3.1  สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม (Reflector less) ได้ไกล 500 เมตร 
3.2  สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง 
3.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- (2+2ppm x D)mm. 
4.  ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม 
4.1  บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล 
4.2  โอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB flash memory 
4.3  โปรแกรมงานส ารวจต่างๆ 
    -  การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement 
   -  การรังวัดระยะทาง Distance Measurement 
   -  การวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement 
   -  การหาความสูงของจุดใดๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ (REM) 
   -  ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ (Setting Out) 
   -  ค านวณหาพื้นที่ (Area Calculation) 
   -  การวัดระยะท่ีมีสิ่งกีดขวาง (Missing Line) 
5.  ทั่วไป 
5.1  มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192x80 dots, 2 หน้าจอ 
5.2  มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง 
5.3  แบตเตอรี่ Li-ion ใช้งานได้ 14 ชม. 
5.4  ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร 
5.5  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันน้ าได้ตามมาตรฐาน IP66 
5.6  กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 
6.  อุปกรณ์ประกอบ 
6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จ านวน 1 ชุด 
6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด 
6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ขา 
6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จ านวน 2 ก้อน และเครื่องประจุไฟ  จ านวน  1 ชุด 
6.5  USB flash memory จ านวน 1 อัน 
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6.6  หนังสือคู่มือการใช้กล้อง  จ านวน  1 ชุด 
6.7  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จ านวน 1 ชุด 
7.  การรับประกันและบริการ 
7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถน ากล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง 
7.2  สินค้ารับประกัน 1 ปีนับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
7.3  มีศูนย์บริการซ่อม-บ ารุง สินค้าเป็นของตนเอง 
7.4  คู่มือการใช้ภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 
7.5  ผู้ขายต้องสอนการใช้งาน เป็นเวลา 1 วัน 
โดยโอนลดจากโดยโอนลดจาก 3 รายการดังนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ  
134,400 บาท  
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 50,600 บาท 
3.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ งบประมาณ 110,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น 
เนื่องจากการของบประมาณครั้งแรกเป็นกล้องวัดมุม มีความเข้าใจว่าเป็นชนิดเดียวกันกับกล้อง
ส ารวจ ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน ซึ่งกล้องวัดมุมนั้นจะใช้ส าหรับวัดมุมเท่านั้น ท า
ให้ไม่เกิดความคุ้มค่ากับการท างาน ส่วนกล้องส ารวจ ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน 
สามารถใช้วัดมุม วัดระยะทาง ค านวณหาพ้ืนที่ได้ในเครื่องเดียวได้ทันที ท าให้เกิดมีความคุ้มค่า 
และลดระยะเวลาการท างานลง   

 รำยกำรที่ 2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยนำยสุข–นำงปิ๊ก หมู่ 10 บ้ำนหนองออก  
งบประมำณ 163,000 บำท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ  

 89 เมตร โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยโอนลดจากโอนลดจากแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างรางตื้น ค.ส.ล.ริมถนนรัตนพิธาน  

 ฝั่งซ้ายทาง หมู่ 10 บ้านหนองออก งบประมาณ 163,000 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้ประชาชนสัญจรไปมา            
ได้สะดวกและปลอดภัย 
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รำยกำรที่ 3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. ซอยสุพจน์ หมู่ 10 บ้ำนหนองออก งบประมำณ 
296,300 บำท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 153 เมตร  
โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยโอนลดจาก 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างรางตื้น ค.ส.ล.ริมถนนรัตน
พิธาน ฝั่งซ้ายทาง หมู่ 10 บ้านหนองออก งบประมาณ 212,000 บาท   
3.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ                   
84,300 บาท    
เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 
รำยกำรที่ 4  โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยนำยทองนำค หมู่ 10 บ้ำนหนองออก 
งบประมำณ 200,600 บำท  ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางประมาณ 102 เมตร โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดย
โอนลดจากแผนงาน  เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ          
200,600 บาท   
เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือเป็นการระบายน้ าและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมให้รับ
ความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
รำยกำรที่ 5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำนผู้ใหญ่ หมู่ 8 บ้ำนสระธรรมขันธ์ 
งบประมำณ 121,600 บำท รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
โอนเพิ่มแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน                                     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 121,600 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือเป็นการระบายน้ าและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม ให้รับ
ความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
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รำยกำรที่ 6 โครงกำรปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หน้ำศำลตำปู่ หมู่ที่ 11 บ้ำนกรูดง งบประมำณ 
499,300 บำท ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทางประมาณ                   
143 เมตร โอนเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยโอนลดจาก 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 29,400 บาท 
6.2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภท                  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ 100,000 บาท 
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนสายกลางบ้านฝั่งซ้ายทาง ตอนซอยพัฒนา 5 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 11 บ้านกรูด  
งบประมาณ 98,000 บาท 
6.4. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 270,000  บาท 
6.5 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดเงินเดือน   
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง งบประมาณ 1,900  บาท 
รำยกำรที่ 7  โอนเพิ่มแผนงำนเคหะและชุมชน งบประมำณ 30,000 บำท  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงขอโอนเพ่ิม โดยโอนลดมาจากรายการดังต่อไปนี้ 
7.1  โอนลดจาก  แผนงานการศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณ  10,000  บาท 
7.2  โอนลดจาก  แผนงาน  การศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ  20,000  บาท 
รำยกำรที่ 8 โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมลำนสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล่น ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.จอหอ งบประมำณ 382,000 บำท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) เนื่องจาก
งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้  จึงขอโอนเพ่ิม โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณ 
379,140 บาท และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณ 2,860 บาท 
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น.ส.สุนันทำ  ผกำมำตร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กองการศึกษาฯ  
หน.ฝ่ำยกองกำรศึกษำฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   
                                และมีความจ าเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 
        3,8,360 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 

รำยกำรที่ 1 ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนัง จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ  

28,000  บำท โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบ
ความร้อนของคอมเพรสเซอร์ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562)  
โดยโอนลดจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ  28,000  บาท  
เหตุผลความจ าเป็น        
เพ่ือติดตั้งเพ่ิมเติมในห้องอนุบาล  4 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจอ
หอ เนื่องจากเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ท าให้เครื่องปรับอากาศเดิมที่มีจ านวน 1 ตัว ไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน (เครื่องเดิมขนาด 36,000 BTU) 
รำยกำรที่ 2 จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น ขนำด 3 ก๊อก งบประมำณ 22,470  บำท (ราคาตาม
ท้องตลาดรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์) จ านวน 1 เครื่อง โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา                    
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 50 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 120 ซม.    
- ปริมาตรความจุน้ า 70 ลิตร แรงดันไฟฟ้า 220 V ความถี่ 50 HZ 
- ขนาดคอมเพรสเซอร์ 1/5 HP สารท าความเย็น R – 134 A          
- ตัวตู้ ท าจากสแตนเลสสตีลเกรด 304 THAINOX  
- หนา 0.5 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอต่อการใช้งานขาตู้ท าจากไม้หุ้มสแตนเลส 
มีล้อเหล็กหล่อขนาด 4 นิ้ว  
- ควบคุมความเย็นเทอร์โมสตัท ปรับได้ 7 ระดับ  
- ควบคุมน้ าเขา้ด้วยระบบลูกลอยทองเหลือง ข้อต่อก๊อกน้ าจากทองเหลือง 
โดยโอนลดจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ  22,470  บาท  
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รำยกำรที่ 3 เครื่องกรองน้ ำระบบไฟเบอร์ คุณสมบัติถังกรองไฟเบอร์ งบประมำณ                 
8,560  บำท จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ถังกรองน้ าไฟเบอร์ขนาด 8 X 44 นิ้ว 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว   
- ปากถัง 2.5 นิ้ว ปริมาตรบรรจุสารกรอง 36 ลิตร 
- บรรจุสารกรอง ประมาณ 70 – 75 % คิดเป็น 25 -27 ลิตร  อัตราการไหลของน้ า 200 – 
500 ลิตร/ชั่วโมง 
- เป็นสารกรองส าหรับบรรจุสารกรองชนิดต่างๆ เช่น แอนทราไซท์ , แมงกานีส , คาร์บอน ,  
เรซิ่น ฯลฯ  
- วัสดุภายนอกท าด้วยไฟเบอร์กลาสเคลือบ Epoxy 
- ภายในเป็นพลาสติก PE ทนทานกัดกร่อนได้ดี 
- ตัวถังกรองจะมีน้ าหนักเบากว่าวัสดุที่เป็นโลหะถึงประมาณ 1 ใน 3 ถังมีสีน้ าเงิน เทา 
- ใช้กับหัวควบคุมแบบ Manual หรือแบบ Automatic ได้ 
- หัวควบคุมแบบท าจากพลาสติก PE ทนแรงดันสูง 150 psi 
- ระบบตัวถังไฟเบอร์จะกรองสีและกลิ่นของน้ าประปา 
รำยกำรที่ 4 เครื่องกรองน้ ำ RO ขนำด 450 GPD งบประมำณ 20,330 บำท  
(ราคาตามท้องตลาดรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- ก าลังการผลิต 450 แกลลอน/วัน หรือประมาณ 1,703 ลิตร ต่อวัน   ถังกรอง RO เป็นถัง
กรองละเอียด 
- เครื่องกรองติดตั้งบนโครงสแตนเลส ไส้กรองและชุดปั้มถูกยึดบนแผ่นสแตนเลสคุณภาพสูง 
พร้อมระบบลูกลอยแบบทุ่นและก๊อกส าหรับเปิดปิด สะดวกต่อการติดตั้ง การใช้งานและการ
เคลื่อนย้าย 
- สามารถกรองน้ าบาดาลเป็นน้ าดื่มได้สะอาดมั่นใจด้วยระบบกรองแบบ Reverse Osmosis  
- ความละเอียดการกรองถึง 0.0001 ไมครอน ถ้าเทียบกับขนาดเส้นผมก็จะมีขนาดเล็กกว่าเส้น
ผมประมาณ 500,00 เท่า สามารถกรองเชื้อโรคและไวรัส กรองแล้วสามารถใช้ดื่มได้เลย 
โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ราคา  20,330 บาท 
เหตุผลความจ าเป็น   
เพ่ือใช้ส าหรับผู้มาติดต่องานราชการ  และใช้ส าหรับประชาชนที่มาเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย
บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ที่มาออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬาบริเวณ อบต.จอหอ    ส่วนใหญ่จะมาในช่วงเวลาเลิกงาน คือ 17.00 – 20.00 น. ซึ่ง
ในเวลาดังกล่าว ทาง อบต. จะต้องปิดประตูรั้ว ส่งผลให้การบริการน้ าดื่ม ส าหรับประชาชน   
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ไม่สะดวก ทาง อบต.ได้เล็งเห็นความส าคัญข้อนี้ จึงได้มีการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นและเครื่อง
กรองน้ า ติดตั้งบริเวณก าแพงด้านหน้า อบต. จอหอ (ตรงจุดคัดกรอง) เพ่ือจัดน้ าดื่มไว้ให้บริการ
ประชาชน 
รำยกำรที่ 5 จัดหำครุภัณฑ์กีฬำ เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
จ ำนวน 4 รำยกำร งบประมำณ 229,000 บำท โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (ราคาตามท้องตลาดและ
ราคาเคยจัดซื้อมาไม่น้อยกว่า 2 ปี)  
1. เครื่องคลำยกล้ำมเนื้อหลังออกก ำลังแขน  กว้างไม่น้อยกว่า 850 มม.ยาวไม่น้อยกว่า              
900 มม.สูงไม่น้อยกว่า 1,050 มม.ราคาเครื่องละ 59,000 บาท  รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยโอนลดจากแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา                 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสาย กลางบ้านฝั่งซ้ายทางต้นซอย
พัฒนา 5 ถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ 11 บ้านกรูด งบประมาณ  59,000  บาท 
 2. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ำมท้อง กว้างไม่น้อยกว่า 750 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,050 มม.           
สูงไม่น้อยกว่า 1,400 มม. รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์  ราคาเครื่องละ 59,000 บาท โดยโอน
ลดจากแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน
สาย กลางบ้านฝั่งซ้ายทาง ตอนซอยพัฒนา 5 ถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ 11 บ้านกรูด งบประมาณ  
59,000  บาท 
3. เครื่องบิดเอว 1 สถำนี  กว้างไม่น้อยกว่า 750 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 950 มม. สูงไม่น้อยกว่า  
1,000 มม. รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์  ราคาเครื่องละ 42,000 บาท  โดยโอนลดจากแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสาย 
กลางบ้านฝั่งซ้ายทาง ตอนซอยพัฒนา 5 ถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ 11 บ้านกรูด งบประมาณ  
42,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
4. เครื่องว่ิงออกก ำลังขำ  กว้างไม่น้อยกว่า 800 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,250 มม. สูงไม่น้อย
กว่า 1,350 มม. ราคาเครื่องละ 69,000 บาท  โดยโอนลดจากแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสาย กลางบ้านฝั่งซ้ายทางต้นซอย
พัฒนา 5 ถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ 11 บ้านกรูด งบประมาณ  69,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 
เหตุผลความจ าเป็น   
เนื่องจากเครื่องออกก าลังกายบริเวณสนาม อบต. จอหอ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอส าหรับประชาชน
เพ่ือมาใช้บริการในการออกก าลังกาย เนื่องด้วย หลังจากท่ีรัฐบาลได้คลายล็อค ให้ประชาชน 
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สามารถได้ออกไปออกก าลังกายในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาเล่นกีฬา
และออกก าลังกายกันมากข้ึน และเวลาส่วนใหญ่ที่ประชาชนออกมาใช้บริการเครื่องออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาจะเป็นช่วงเย็น คือช่วงเวลาเลิกงาน ประมาณ 17.00 – 20.00 น. ส่งผลให้
เครื่องออกก าลังกาย ที่มีอยู่บริเวณ สนาม อบต.จอหอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ที่มาใช้บริการ ในการใช้เครื่องออกก าลังกายในแต่ละเครื่อง 

 

นำงลินิน พูนผล  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กองการศึกษาฯ  
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   

                                และมีความจ าเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
    2,400,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 

  รำยกำร 1 ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนำด 6 ตัน 6 ล้อ 
   ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170  
   กิโลวัตต์ (แบบอัดท้ำย) จ ำนวน 1 คัน โอนตั้งจ่ายรายการใหมแ่ผนงานสาธารณสุข  

  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบ ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ  2,400,000 บาท   
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- ตู้รถบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ าหนักมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

   - ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
- รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ า
กว่า 12,000 กิโลกรัม 
- ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลักแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ เพ่ือจัดใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
โดยโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุ งรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง งบประมาณ                     
155,500 บาท 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุ งรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง งบประมาณ                   
264,500 บาท 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ชนิดดีเซล 6 ล้อ 6 ตัน) 
งบประมาณ 1,980,000 บาท 

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธำนสภำ ฯ  ตามท่ีแต่ละกองได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการขอรับการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
   รายการใหม่มีทั้งหมด 19 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 6,192,860 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสน
   เก้ำหม่ืนสองพันแปดร้อยหกสิบบำทถ้วน) ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอน
   เงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563  
   ครั้งที่ 20 ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 
 

ที่ประชุม  รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบจ านวน 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   (ประธานสภา อบต.) อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวทั้งหมด 19 รำยกำร 
   งบประมำณทั้งสิ้น 6,192,860 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหม่ืนสองพันแปดร้อยหกสิบบำท
   ถ้วน) ในหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี งบประมาณ  2563 ครั้งที่ 20 ตามที่
   นายก อบต.เสนอ 
ประธำนสภำ ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในล าดับต่อไป 

3.3) เรื่องพิจำรณำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (หมวดค่ำครุภัณฑ์) โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

นายก อบต. ด้วย อบต.จอหอ มีความจ าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม)   
ซึ่งจะให้แต่ละกองชี้แจงในที่ประชุม 

 

นำงอ ำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ส านักปลัด 
หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
รำยกำร 1 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000 บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

 คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา
เครื่องละ 17,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 

/- มีช่องเชื่อมต่อ... 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา
เครื่องละ 17,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์         
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
รำยกำร 2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา
เครื่องละ 4,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 8,600บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ             
4,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  

 
/- มีความเร็วในการพิมพ์... 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ             
4,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
รำยกำร 3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาที) ราคาเครื่องละ 8,900 บาท จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 26,700 บาท  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 
8,900 บาท จ านวน 3 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 

/- มีช่องเชื่อมต่อ... 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคาเครื่อง
ละ 8,900 บาท จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
 

นำงลินิน พูนผล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กองสาธารณสุขฯ 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 รำยกำร 1 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) งบประมาณ 17,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 ข้อควำมเดิม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
17,000 บาท  
 
 

/คุณลักษณะพื้นฐาน...  
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คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่ำ 120 GB  จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 250 GB  
จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

/รายการ 2… 
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รำยกำร 2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี งบประมาณ        
15,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด  A4 (ขาวดา และ สี) ได้  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่ น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า   18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถทาส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

/- มีช่องเชื่อมต่อ… 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,   
g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
รำยกำร 3 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยำว งบประมาณ 
23,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์  
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)  
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร
ต่อวินาที  
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi  
-มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ 
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร
ต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า              
1 ช่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

/รายการ 4… 
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รำยกำร 4 ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA งบประมาณ 2,500 บาท แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
ข้อควำมเดิม 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ข้อควำมใหม่ 
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 

ประธำนสภำ ฯ ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดและผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงรายละเอียด
   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังนั้น  
   เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29  กระผมจึงน ามาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลจอหอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าหาก
  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

 

ที่ประชุม  รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบจ านวน 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   (ประธานสภา อบต.) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้ง 1 ในหมวดรายจ่ายค่าที่ครุภัณฑ์ ประจ าปี งบประมาณ  2563  
   ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  -ไม่มี- 
 
 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธำนสภำ ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 

 
     ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                 (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                                       เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       กันยายน  พ.ศ.2563 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจ าลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

                               เมื่อวันที่………….กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 
 
 
 


