
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕65 

ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2565   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
ผู้มาประชุม  จ านวน ๑๓ คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ประธานสภา อบต. พิสิทธิ์ โพธ์เกตุ  

2 นายชลอ ดอบขุนทด รองประธานสภา อบต. ชลอ ดอบขุนทด  

3 นายบุญเลิศ ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ ชัยศร  

4 นางละเอียด ภู่มาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ละเอียด ภู่มาก  

5 นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ณัฐดนัย จอนสูงเนิน  

6 นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ยุพิน ตูบสันเทียะ  

7 นายสาย นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สาย นารถจัตุรัส  

8 นายอุทัย โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 อุทัย โสขุนทด  

9 นายอดีต ชื่นขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ อดีต ชื่นขุนทด  

10 นายสมสี พรมล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สมสี พรมล้า  

11 นายเชาวลิต ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เชาวลิต ทวดสุวรรณ์  

12 นางลัดดาวัลย์ แนบทางดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ ลัดดาวัลย์ แนบทางดี  

13 นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัด อบต. เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  17  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทวี พรมรักษา รองนายก อบต. ทวี พรมรักษา  

2 นายส าเนา เคลือบขุนทด รองนายก อบต. ส าเนา เคลือบขุนทด  
3 นางนริศรา  พิทโยทัย เลขานุการนายก อบต. นริศรา  พิทโยทัย  
4 นายช่วง  แก้วจัตุรัส ประชาชน ม.12 ช่วง  แก้วจัตุรัส  
5 นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์ฯ สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  
6 นางณัฐยาณีย์  ยุทธยง นวก.สาธารณสุข ณัฐยาณีย์  ยุทธยง  
7 นายมานพ  มูลขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 มานพ  มูลขุนทด  
8 น.ส.พุทธชาติ แถวเพชร ผช.จพ.การเงินและบัญชี พุทธชาติ แถวเพชร  
9 นางนุสจรี  เจริญดี จพ.จัดเก็บรายได้ นุสจรี  เจริญดี  

10 น.ส.วัลยรีย์ พรทิตยกุล นวก.การเงินและบัญชี วัลยรีย์ พรทิตยกุล  
11 นางเอ้ือมพร ไทยประสงค์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ เอ้ือมพร ไทยประสงค์  
12 น.ส.นิศารัตน์  แสงจักร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นิศารัตน์  แสงจักร์  
13 นายประพจน์  ประทุมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ประพจน์  ประทุมวงศ์  
14 นายเว้น  ลอยขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 เว้น  ลอยขุนทด  
15 นายวิชัย มีช านาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วิชัย มีช านาญ  

/ล าดับที่ 16 นายกิติศักดิ.์..... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
16 นายกิติศักดิ์  แฮดดี ผอ.กองช่าง กิติศักดิ์  แฮดดี  

17 นายปรมินทร์  มากมี จพ.ป้องกันฯ ปรมินทร์  มากมี  
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ได้
กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕6๕  ครั้งที่ ๑/๒๕6๕   ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ครั้งแรก  
       ประจ าปี พ.ศ.2565  วันพฤหัสบดีที่ 1๓ มกราคม พ.ศ.2565  เวลา ๐๙.๐0 น 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ         ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๓ มกราคม พ.ศ.2565  หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะ 
                                ขอมตทีิป่ระชุม 
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุมสภาฯ ครัง้แรก ประจ าป ีพ.ศ.2565 
                                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๓ มกราคม พ.ศ.2565   เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        11      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        1        คน (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ         ต่อไปขอเชิญท่านนายก อบต. ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ              โคกเริงรมย์   

นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และสมาชิกองค์การ 
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ที่เคารพทุกท่าน  

    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือ  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้รับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ของกระผม ตามที่ได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดย
ให้ได้ด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้งนั้น 
  

/บัดนี้ กระผม….. 
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บัดนี้ กระผมนายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย นายส าเนา เคลือบขุนทด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่หนึ่ง  นายทวี  พรมรักษา รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนที่สอง  และนางนริศรา  พิทโยทัย เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้ค ามั่นไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ทุกท่าน
จนท าให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้เข้ามาด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ ได้บรรลุถึงภารกิจตามค ามั่นที่ได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
มาตรา 58/5 ที่ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กระผมจึงของแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน 

1.1 การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร  
 -สนับสนุนพัฒนา ให้มีระบบน้ าประปาและฟ้า โดยใช้พลังงานทดแทน (พลังงาน
แสงอาทิตย)์ ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 -ส่งเสริมแผนงานการพัฒนาขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า และขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ให้มีน้ าใช้ตลอดปี 
 -ส่งเสริมประสานงานกับหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ เพื่อขอรับงบ
สนับสนุนการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่ต าบลโคกเริงรมย์ 

   2. นโยบายทั่วไป  
       2.1 การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    -ส่งเสริมแผนงานการปลูกไม้เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจทุกชนิดเพื่อการ  
    จ าหน่าย  
    -ส่งเสริมแผนงานการพัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือการขายสินค้าและแลกเปลี่ยน  

ผลผลิต เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและลดปัญหาการว่างงานอย่าง 
ยั่งยืน 

        -ส่งเสริมแผนงานการพัฒนากลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน อสม. อปพร.กลุ่มผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และเยาวชน 

        2.2 การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    -พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

 ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีการบริการที่ประทับใจแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 
ราชการ 

/-พัฒนาระบบ….. 
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-พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึด
หลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 

         2.3 การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนาธรรมและ การกีฬา  
    -จัดให้มีการศึกษาเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการ  

สอน อาหารกลางวันให้เพียงพอจากการรับจัดสรรงบประมาณภารกิจถ่ายโอน 
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป 
-ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกก าลังกายของชุมชนในต าบล 

         2.4 การจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพและพลานามัย  
    -ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขภายในต าบล  
    -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและส่งเสริม  
    สุขภาพและพลานามัยอย่างทั่วถึงภายในต าบล  
    -เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทาง  
    ราชการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว  
    -สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ  
    -ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปริมาณขยะตกค้าง  
    ในชุมชน  
         โดยนโยบายทีก่ระผมไดแ้ถลงต่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย์  
    ไปแล้วนั้น ล้วนค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนต าบลโคกเริงรมย์  

โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ซึ่งล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถด าเนินการตาม 
นโยบายที่กระผมและคณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ให้ 
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ทุกท่าน ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับเลือกตั้งจาก 
พ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนให้มาผลักดันงบประมาณ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเรามีนโยบายและเป้าหมายในการท างานที่ 
ตรงกัน 
 สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ของกระผมจะได้รับการสนับสนุนและ 
ร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดี ในการที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลโคกเริงรมย์ 
ทุกคน ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๔..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
ประธานสภาฯ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 
สามคน 
โดยให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อและขอผู้รับรองจ านวนสองคน 

นายอุทัย  โสขุนทด  กระผม นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. นายสาย  นารถจัตุรัส  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
2. นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
3. นายเชาวลิต  ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
ผู้รับรอง 1.นางลัดดาวัลย์  แนบทางดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
 2.นายณัฐดนัย จอนสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ           มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านเห็นควรให้  

1. นายสาย  นารถจัตุรัส  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
2. นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
3. นายเชาวลิต  ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  กรุณายกมือ  

มติที่ประชุม                          มีมตเิหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
                                         ผู้เห็นชอบ        11      เสียง  
                                         ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                         งดออกเสียง        1        คน (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
ประธานสภาฯ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา 
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
โดยให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินจึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือและขอผู้รับรองจ านวนสองคน  

/นายสาย  นารถจัตุรัส....   
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นายสาย  นารถจัตุรัส    กระผม นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ขอเสนอชื่อสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. นายอุทัย  โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
2. นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3. นางลัดดาวัลย์  แนบทางดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
ผู้รับรอง 1.นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
 2.นายเชาวลิต  ทวดสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ           มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านเห็นควรให้   

1. นายอุทัย  โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
2. นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3. นางลัดดาวัลย์  แนบทางดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม                          มีมตเิหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
                                         ผู้เห็นชอบ        11      เสียง  
                                         ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                         งดออกเสียง        1        คน (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
    สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ประธานสภาฯ   เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ  

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน  
โดยให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงขอให้ท่านสมาชิก
เสนอช่ือและขอผู้รับรองจ านวนสองคน 

นายอุทัย  โสขุนทด  กระผม นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกเริงรมย์  
1. นายอดีต  ชื่นขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
2. นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
ผู้รับรอง 1.นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

     2.นายสาย  นารถจัตุรัส   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
/นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ .....    



-7- 

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ           มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านเห็นควรให้   

1. นายอดีต  ชื่นขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
2. นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกเริงรมย์ กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม                          มีมตเิหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
                                         ผู้เห็นชอบ        11      เสียง  
                                         ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                         งดออกเสียง        1        คน (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  
นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ  ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2565  
นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง     ขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
นายก อบต.   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/ 

        รองประธานสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  
380,600 บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
๑.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 85,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1.1โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 13,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นโต๊ะไม้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 175 ซม. พร้อม
กระจกปูโต๊ะ  
1.2 โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท  เป็นเงิน  
27,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต หน้าโต๊ะเหล็ก 
PVC ขาโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก  ปูโต๊ะ 
1.3 โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท  เป็นเงิน 
17,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต หน้าโต๊ะ

เหล็ก PVC ขาโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก ปูโต๊ะ 
1.4 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน  5,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ เป็นเก้าอ้ี  บุนวม มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ 
1.5 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 20,300 บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน สามารถปรับ  
ระดับได้   
 

/2. แผนงานบริหารทั่วไป…. 
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2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 18,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5  
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-มีความน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
-ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม  
2564 
๓. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 28,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  
1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผนวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

 
/-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล….. 
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-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน  1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  ความสะเอียดแบบ FHO  
(1920 X 1080) 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac และ Bluetooth 
-ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม 

    3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  (18 หน้า/นาท)ี  จ านวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  32 MB  
-ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 
-ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
4.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จ านวน 
230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคก
ต่ าสามัคคี หมู่ที่ 9  โดยด าเนินการต่อเติมโครงสร้างหลังคาและพ้ืน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 17.50 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการต่อเติมรวม 70 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย์ 

 
/นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ…. 
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นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ  มีสมาชิกท่านจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านเห็นสมควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    2565  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอดังกล่าว กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม                          มีมตอินมัุติเปน็เสียงเอกฉันท์ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        11      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        1        คน (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  อ่ืน ๆ  

นายพิสิทธิ์ โพธ์เกต ุ มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนออะไร หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา 1๒.00 น 

 
     (ลงชื่อ) เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ผู้จดรายงานการประชุม  
                  (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 
         ต าแหนง่ เลขานุการสภา อบต.  
 

(ลงชื่อ) บุญเลิศ  ชัยศร       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายบุญเลิศ  ชัยศร) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  

 
(ลงชื่อ) สาย  นารถจักตุรัส      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                (นายสาย  นารถจัตุรัส) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 

(ลงชื่อ) อดีต ชื่นขุนทด      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายอดีต  ชื่นขุนทด) 
                ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
 
  

(ลงชื่อ) พิสิทธิ์  โพธ์เกตุ       ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                (นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย์  
 


