
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี  ๒๕64 

ครั้งที่ ๑/๒๕64 
วันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 0๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ประธานสภาฯ รังสรรค์  บัตรพิมาย  
2 นายค าพัชระ  จีระออนบ าเหน็จ รองประธานสภาฯ ค าพัชระ  จีระออนบ าเหน็จ  
3 นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญเลิศ  ชัยศร  
4 นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ส าเนา เคลือบขุนทด  
5 นายพิสิทธ์   โพธ์เกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ พิสิทธ์   โพธ์เกตุ  
6 นางเกษร เนาว์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เกษร เนาว์แสง  
7 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมศักดิ์  สิงห์นอก  
8 นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณัฐดนัย แพะขุนทด  
9 นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สาย  นารถจัตุรัส  

10 นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วีรกร  บ ารุง  
11 นายไพบูลย์  น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ไพบูลย์  น้อยเพชร  
12 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
13 นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 ยอดรัก ดอบขุนทด  
14 นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประสิทธิ์  ปรางค์นอก  
15 นายประมวล   น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประมวล   น้อยพันธ์  
16 นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่8 อุทัย  โสขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชัยยุทธ  เทียมจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ลา 
2 นายอ านวย   ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขาด 
3 นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ขาด 
4 นายบุญช่วย   ภู่หมื่นไวย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ลา 
5 นายสุพัฒน์    ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑1 ลา 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 น.ส.เดือนเพ็ญ เสียมไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนเพ็ญ เสียมไธสง  
2 นายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด ศักดา  สุรพล  
3 นายกิติศักดิ์  แฮดดี ผู้อ านวยการกองช่าง กิติศักดิ์  แฮดดี  
4. นางลภัสรดา  ทั้งพรม รักษาราชการแทน 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
ลภัสรดา  ทั้งพรม  

5 นางนุสจรี เจริญดี รักษาราชการแทน 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

นุสจรี เจริญดี  

6 นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  

7. นายประพจน์  ประทุมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ประพจน์  ประทุมวงศ์  
8. นายมานพ มูลขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 มานพ มูลขุนทด  
9 นายมานะ  ชาบ าเหน็จ ผรส.หมู่ที่ 6 บ้านโคกหินตั้ง มานะ  ชาบ าเหน็จ  

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็น
ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ ๑/๒๕64           
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64  
                                 ครั้งที่ ๑/๒๕64  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2564 
ประธานสภาฯ               ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2564 
                               เม่ือวันท่ี 3  กุมภาพันธ์ 2564  หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
                               3  กุมภาพันธ์ 2564 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี  ๓ ….        
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ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ประธานสภา              ตามท่ี  นายอุทัย  โสขุดทด  เลขานุการสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ยื่น 
                               หนงัสอืลาออกจากต าแหนง่ เลขานุการสภาฯ ตัง้แตว่ันท่ี 30 เมษายน 2564  จึงท าให ้
                               ต าแหนง่วา่งลง โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภา 
                               ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่น 
                               เลอืกพนกังานหรอืข้าราชการสว่นท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนั้น หรอื 
                               สมาชิกท้องถ่ินนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน ทัง้นี ้ให้ค านงึถึงความรู ้ความ 
                               สามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน ส าหรบัองค์การบริหารสว่นต าบล พนกังาน 
                               หรอืข้าราชการสว่นท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงปลดัองค์การบริหารสว่น 
                               ต าบลเท่านั้น  และวิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 13 แห่งระเบียบ 
                               กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
                               ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยข้อ 8      
                               ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคนมีสทิธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ินทีต่นเหน็ว่า 
                               สมควรให้ด ารงต าแหนง่เลขานุการสภา การเสนอนั้นตอ้งมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรบัรอง 
                                ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคนมีสทิธิรบัรองไดเ้พียงคนครัง้เดยีว 
                                จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
นายพิสิษฐ์ โพธ์เกตุ         ขอเสนอชื่อ  นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมาชิกสภา อบต.ม.3      เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
                                ผูร้ับรอง  นายณัฐดนยั  แพะขุนทด  สมาชิกสภา อบต.ม 6 
                                ผูร้ับรอง  นายวีรกร  บ ารงุ  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 
ประธานสภา อบต.          มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีอีก จึงขอมติที่ประชุมเลือกให้  
                                นางสาวเดอืนเพ็ญ  เสยีมไธสง ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นเลขานุการสภา 
                                องค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ตามทีเ่สนอหรอืไม่ 
มติที่ประชุม                 มีมตเิลอืกให้  นางสาวเดือนเพ็ญ  เสยีมไธสง ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  
                               เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
ประธานสภา อบต.         ขอเชิญ นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้รับเลือก 
                               เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ไดก้ล่าวต่อสภา 
น.ส.เดือนเพ็ญ เสียมไธสง  ยินดี และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ที่ได้ให้โอกาสในการท าหน้าที่เลขาสภาฯ  
เลขานุการสภา อบต.       และจะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

/3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ…. 
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3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภา อบต. ได้ให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564  
ปลัด อบต.  เนื่องด้วยส านักปลัด และกองคลังมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ  

ครุภัณฑ์ส านักงาน เนื่องจากมีอัตราก าลังพนักงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่  
เพียงพอ และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งการอนุมัติการโอนงบประมาณ
ดังกล่าว เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด เงินเดือน
ฝ่ายประจ า ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   จ านวน  123,700  บาท เพ่ือไป 
โอนเพิ่ม 
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
      1.1 รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ตั้งไว้  22,000  
บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

/-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย….. 
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
1.2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้  

16,000 บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน  1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
2. แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 2.1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน ตั้งไว้ 16,000 
บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน  1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
/-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด…. 
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-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
    2.2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  ตั้งไว้  

30,000 บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน        
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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 

   
/หมายเหตุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..... 
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หมายเหตุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์    
ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
3. แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน    

3.1 รายการ เก้าอ้ีส านักงาน  ตั้งไว้  11,600 บาท  โอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  4 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท  
11,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง มีที่ท่าวแขน สามารถ
ปรับประดับได้  

3.2 รายการ โต๊ะท างาน   ตั้งไว้  21,600  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
1) โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท  เป็นเงิน  

11,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
ขาโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ 

2) โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท  เป็นเงิน  
9,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต หน้าโต๊ะเหล็ก PVC ขา
โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ 

3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว้  6,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  จ านวน 1 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็กแบบ  4 ลิ้นชัก  คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

   หมายเหตุ ครุภัณฑ์ส านักงาน เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงก าหนด  
   ตามราคาท้องตลาด  
ประธานสภา อบต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมอภิปรายซักถามจนไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะ  

อภิปรายหรือซักถามอีก  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  84,000 บาท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  
39,700 บาท  รวม  123,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

    อนุมัติ     16  เสียง  
    ไม่อนุมัติ   -    เสียง  
    งดออกเสียง  –    คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภา อบต.     เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต. ได้สอบถาม หรือปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ ได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
สมาชิกสภา อบต.ม.3 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่ทางสภา อบต.อนุมัติไปแล้ว  
ปลัด อบต.  ได้ชี้แจงการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการซ่อมแซมตามงบกลาง ดังนี้  
 

/โครงการตามข้อบัญญัติ….. 
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1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณยังไม่ได้ด าเนินการ ส าหรับรถกระเช้า  
ขอไปศึกษารายละเอียดก่อน    

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 4  โครงการ ได้แก่ 
2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายระพิณ นวลกิ่ว  หมู่ที่  ๓  
2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม-โปร่งมีชัย หมู่ที่  1๐  
2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดป่า หมู่ที่  1๒  
2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้อย หมู่ที่  1๒  

   3.  โครงการงบกลาง  ด าเนินแล้ว   7  โครงการ ได้แก่ 
    3.1 วางท่อระบายน้ าถนนสายล าคันฉู ม.3  
    3.2 ซ่อมแซมถนนสายเรียบห้วยกสุ  ม.4  
    3.3 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางส าราญ-ประดาหัก ม.5  
    3.4 ซ่อมแซมถนนสายโคกหินตั้ง-โคกสามพี่น้อง ม.6  
    3.5 ซ่อมแซมถนนสายวังกะได  ม.6  
    3.6 ซ่อมแซมถนนสายเรียบคลองหักทาม ม.11  
    3.3 ซ่อมแซมถนนสายนาละลาย ม.12 
ประธานสภา อบต.       ได้กล่าวขอบคุณทางผู้น าชุมชนที่มาเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ และได้สอบถามว่ามีผู้ใด 
                              มีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอปดิประชุม 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
                                                         (ลงชื่อ)   เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง   ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                              (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง)                                             
                                                         ต าแหนง่  เลขานุการสภา อบต.                            
 
                                                        (ลงชื่อ) ส าเนา  เคลือบขุนทด  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายส าเนา  เคลือบขุนทด) 
                                                         ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
                    
                                                        (ลงชื่อ)  บุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายบุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์) 
                                                         ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
                                                      
                                                         (ลงชื่อ) วีรกร  บ ารุง            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวีรกร  บ ารุง) 
                                                           ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
             สภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ไดร้ับรองรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง       
ครั้งที่ ๑/๒๕๖ 4 วันที่  12  พฤษภาคม 2564   เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง  ครั้งที่ 2/๒๕๖ 4        
วันที่  21 พฤษภาคม 2564 
 
                             (ลงชื่อ)            รังสรรค์  บัตรพิมาย          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์


