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รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 

ประจ าปี     2562 
22  มีนาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  
2 นายสมบัติ  ชาวนา รองประธานสภา สมบัติ  ชาวนา  
3 นายศักดิ์  สติพา สมาชิก อบต. ม.1 ศักดิ์  สติพา  
4 นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.2 วงศ์  ปรังประโคน  
5 นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2 อิทธิพร  ปลีนารัมย์  
6 นายศิริวัฒน์  มุเขวา สมาชิก อบต. ม.3 ศิริวัฒน์  มุเขวา  
7 นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี สมาชิก อบต. ม.3 สัมฤทธิ์  บุตรสาลี  
8 นางปราณี  สายกระสุน สมาชิก อบต. ม.4 ปราณี  สายกระสุน  
9 นายสุพันธ์  การัมย์ สมาชิก อบต. ม.4 สุพันธ์  การัมย์  

10 นางนงค์  นวลปักศรี สมาชิก อบต. ม.5 นงค ์ นวลปักศรี  
11 นายณัฐพล  ค าพันชนะ สมาชิก อบต. ม.5 ณัฐพล  ค าพันชนะ  
12 นายบุญจันทร์  แม้นประโคน สมาชิก อบต. ม.6 บุญจันทร์  แม้นประโคน  
13 นายสายัน  พวงแก้ว สมาชิก อบต. ม.7 สายัน  พวงแก้ว  
14 นายหวย  วุธวงศ์ สมาชิก อบต. ม.8 หวย  วุธวงศ์  
15 นายเจ็ด  เชิญรัมย์ สมาชิก อบต. ม.9 เจ็ด  เชิญรัมย์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 ลิน  แก้วกล้า  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 เฉลิมวิทย์  ปรังประโคน  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 อิทธิพงษ์  เพ็งเพชร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต.โคกตูม สมบูรณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รองนายก อบต.โคกตูม จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นายชัย  โกยรัมย์ รองนายด อบต.โคกตูม ชัย  โกยรัมย์  
4 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการนายก วิภารัตน์  ปานเกิด  
5 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. ปุรินทร์  บุรีภักดี  
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เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 

 สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา   ได้ให้ นายปุรินทร์ บุรีภักดี อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2562  ให้แก่สมาชิกฟัง 
    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1   

 ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
    รับรอง  17 เสียง 
    ไมร่ับรอง    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสม ปี  พ.ศ.  
 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

ประธานสภา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินสะสม ปี  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

นายก เนื่องจากในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมของเราได้มียอดเงิน
สะสมที่สามารถน าไปจ่ายได้ จ านวน  6,044,946.03 บาท ผู้บริหาร
พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 จ านวน  3,988,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



 3 
รายละเอียดโครงการต่างๆตามการขอใช้จ่ายเงินสะสม  งบประมาณปี  ๒๕62  จ านวน  8  โครงการ  
ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกเกร็ง  หมู่ที่  6  เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
งบประมาณ  498,000  บาท 

ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 4  เมตรยาว  232  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  928  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1  
หน้าที่  26 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงพัฒนา  หมู่ที่  7  เส้นบ้านหนอง
ม่วงพัฒนา-บ้านราษฎรนิยม งบประมาณ  499,000  บาท 

ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 5  เมตรยาว  174  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  870  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 2  
หน้าที่  27 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะขบ  หมู่ที่  8  เส้นบ้านนางอุทิศ-วัด
หนองตะขบ งบประมาณ  499,000  บาท 

ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 4  เมตรยาว  230  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  920  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 3  
หน้าที่  27 

              4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  บ้านราษฎร์นิยม  หมู่ที่  5  เส้นทางหลวงชนบท 
งบประมาณ  496,000  บาท 

ด าเนินการ  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ปริมาณงานวางท่อขนาด  ศก.  0.80  เมตร  จ านวน  150  ท่อน   
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  10  บ่อ 
 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างของ  อบต.
โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
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 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 
4  หน้าที่  28  

 5.โครงการขุดลอกคลองห้วยปอ  บ้านโคกตูม  หมู่ที่  1  งบประมาณ  499,000  บาท 

ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยปอ  ปริมาณงาน  กว้าง  20  เมตร  ยาว  400  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4  เมตร  หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  10,400  ลบ.ม.       
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1  
หน้าที่  29 

 6.โครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง  บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 3 งบประมาณ  499,000  
บาท 

ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง  ปริมาณงาน  กว้าง  10  เมตร  ยาว  720  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  9,900  ลบ.ม.       
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 2  
หน้าที่  29 

 7.โครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง  ช่วงที่  2  บ้านโคกรัง  หมู่ที่  9  งบประมาณ  499,000  
บาท 

ด าเนินการ  ขุดลอกคลองปั๊มร้าง  ช่วงที่  2  ปริมาณงาน  กว้าง  12  เมตร  ยาว  500  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  8,500  ลบ.ม.       
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 3  
หน้าที่  29 

 8.โครงการขุดลอกคลองหนองตราด  บ้านหนองตะขบ  หมู่ที่  4  งบประมาณ  499,000  
บาท 

ด าเนินการ  ขุดลอกคลองหนองตราด  ปริมาณงาน  กว้าง  12  เมตร  ยาว  660  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  11,200  ลบ.ม.       
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
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 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 4  
หน้าที่  30 

สรุปจ านวน  8  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,988,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปด
พันบาทถ้วน) 

นายก อบต.   ได้อธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบล 

ประธานสภา จะมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด อีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  17 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 จ านวน  3,988,000 บาทตามบัญชีโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2562 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
จ านวน  3,988,000 บาท ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  2562 หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  17  เสียง 
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ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 จ านวน  3,988,000 
บาท ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2562 

5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,900.-บาท มายัง 
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)  
จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  7,900.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
     -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
     -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
     -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง 
     -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-
     T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
     สาย (WiFi)ได้ 
     -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
     -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 7,900 บาท 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 ของ หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห ์งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบ
ที่ 1 (27หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  7,900.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
     -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
     -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
     -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง 
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     -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100Base-
     T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
     สาย (WiFi)ได้ 
     -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
     -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 7,900 บาท จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน    
     7,900 บาท จาก หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย  
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม
     พิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  17  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
บุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
จ านวน 7,900.-บาท มายัง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห ์งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบ
ที่ 1 (27หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  7,900.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
     -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
     -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
     -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
     ช่อง 
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     -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100Base-
     T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
     สาย (WiFi)ได้ 
     -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
     -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 7,900 บาท 
    หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  17  เสียง 

 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา  

  5.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 16,000.-บาท มายัง 
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน 
หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 ของ หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1  
เครื่องๆ ละ  16,000.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน 
หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 16,000 บาท จาก หน่วยงาน 
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 
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ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าว 
    ข้างต้นแล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มี 
    สมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  17  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
บุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
จ านวน 16,000.-บาท มายัง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1  
เครื่องๆ ละ  16,000.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน 
หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 

  หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  17  เสียง 

ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายอิทธิพร ปลีนารัมย์  1. ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลหาเครื่องกรองน้ าให้ หมู่ 2 ด้วย 

นายเจ็ด  เชิญรัมย์  1. ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลไฟส่องสว่างของ หมู่ 9 ด้วย  

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิก ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

นายศิริวัฒน์  มุเขวา  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ   นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์  เป็น  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน  
    ได้แก่ 1.  นายวงศ์  ปรังประโคน 
     2.  นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ จึงได้เป็น  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ   นายสมบัติ  ชาวนา  เป็น  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน   

ได้แก่ 1.  นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน 
     2.  นายลิน  แก้วกล้า 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นายสมบัติ  ชาวนา  จึงได้เป็นคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  

นายวงศ์  ปรังประโคน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ  นายสุพันธ์  การัมย์  เป็น  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 โดยมีผู้รับรอง 2 คน  
    ได้แก่ 1.  นางปราณี  สายกระสุน    
     2.  นายศิริวัฒน์  มุเขวา 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นายสุพันธ์  การัมย์  จึงได้เป็นคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
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สรุปสมาชิกสภาเลือก 
1. นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ 
2. นายสมบัติ  ชาวนา   
3. นายสุพันธ์  การัมย ์  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

    
ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
      (ลงชื่อ)    ปุรินทร์  บุรีภักด ี    เลขานุการสภา อบต. 
              ( นายปุรินทร์  บุรีภักดี )       
     ตรวจถูกต้องแล้ว 

1. อิทธิพร  ปลีนารัมย์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์) 
 

2.   สมบัติ  ชาวนา   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมบัติ  ชาวนา) 
 

3.    สุพันธ์  การัมย์   เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสุพันธ์  การัมย์) 
       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส าเนาถูกต้อง 
       นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 
 


