
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันจันทร� ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห7องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู7เข7าประชุม 
๑. นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๓. นายทัศน�  สอนบุญชู   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๔. นายพรเพชร  แก/วพินึก  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๕. นายเอียน  ทะยานรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๖. นายวินัย  ทะลายรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๗. นายสายรุง  แสนกล/า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๘.  นายมานพ  ไขแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๔ 
๙.  นายทองยศ  ทะยานรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๐.  นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๑.  นายประยอง  วาทิรอยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๖ 
๑๒. นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๓.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๔.  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
๑๕.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๖.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๗. นายบุญมี  เครืองรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู7ไม�มาประชุม 
-ไม�มี- 

ผู7เข7าร�วมประชุม 
๑. นายสมบัติ เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๖. นายทองดี  ศรีแก/ว   ผู/ใหญ�บ/านหมู�ท่ี 1 
๗. นายประยุทธ  ไชยโย   ผอ.กองช�าง 
๘. นางปาริชาติ  คําฤาเดช  นักจัดการงานท่ัวไป 
๙. นายพนาน  ทะเลิงรัมย�  ผู/ใหญ�บ/านหมู�ท่ี 9 

 
 
 



๒ 

 

 
๑๐. นางสาวนรินทร�นิภัทร  อะโรคา ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๑. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต. 
๑๒. นางสาวชงโค  หะพินรัมย�  ผช.เจ/าพนักงานพัสดุ 
๑๓. นายประดิษฐ  ทองทัพไทย  นักพัฒนาชุมชน 
๑๔. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๕. นางนันทิยา  วงษ�สําแดง  นักทรัพยากรบุคคล 
๑๖. นางสาววนิดา  วิเจดีย�  หัวหน/าสํานักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันจันทร� ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 08.3๐ น. 
ณ  ห7องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 

เม่ือครบองค�ประชุมแล/ว  นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์        
ทําหน/าท่ีเปFนประธานท่ีประชุมฯ ได/กล�าวเปHดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ไม�มี 
       ประธานสภาฯ   

       ท่ีประชุม  - รับทราบ-   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  

ครั้ง 1 ประจําป) ๒๕61 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/อ�านรายงาน 
    ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  

ประจําปK ๒๕61  ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร/อมๆกัน เชิญครับ  

นายบุญมี  เครืองรัมย�   อ�านรายงานการประชุมให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟRงและตรวจรายงานการประชุมไปด/วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได/ฟRงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล/ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต/องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก/ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได/ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล/วเห็นว�าถูกต/องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปK พ.ศ.๒๕61 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561   
ด/วยคะแนนเสียง    เห็นชอบ  15 เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

    
 

    /...ระเบียบวาระท่ี  ๓  
   



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ เพ่ือพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป) 2562    

      และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป) 2563 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
     ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ข/อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปK ระยะเวลาและ  
    วันเริ่มต/นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปKของแต�ละสมัยในปKนั้น วันเริ่มสมัย 
    ประชุมสามัญประจําปKของปKถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปK
    สมัยแรกของปKถัดไป ให/ประธานสภาท/องถ่ินปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปK 
    สมัยแรกของแต�ละปK โดยให/นําความในข/อ ๑๑ มาใช/บังคับโดยอนุโลม 
    ข/อ 10(๓) สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล ให/สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
    กําหนดว�า ปKนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปKก่ีสมัย แต�ละสมัยในปKนั้นจะเริ่ม 
    เม่ือใด แต�ละสมัยในปKนั้นมีกําหนด ก่ีวัน กับให/กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
    สามัญประจําปKสมัยแรกของปKถัดไปและมีกําหนดก่ีวันการกําหนดสมัยประชุมและ
    วันประชุมให/เปFนไปตามท่ีกฎหมายว�าด/วยองค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินนั้นกําหนด 

     ขอให/สมาชิกทุกท�าน ช�วยกันพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองค�การ 
    บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ว�าจะมีการประชุมก่ีสมัย ในปK พ.ศ. ๒๕62 และวันเริ่ม
    ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรกของปK พ.ศ. ๒๕63  

นายทัศน�  สอนบุญชู  กระผมขอเสนอให/มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําปK ๒๕62  ให/มี ๔ สมัย  
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 1  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK 2563 โดยกําหนด ดังนี้ 
    1. สมัยท่ี 2 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 7 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62       
        ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

      2. สมัยท่ี 3 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 13–27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
    ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน 
3. สมัยท่ี 4 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 2–16 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
    ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน 

    4. สมัยแรก ประจําปK ๒๕63 ระหว�างวันท่ี 3–17 กุมภาพันธ� พ.ศ.2563          
        ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดเสนอเปFนอย�างอ่ืนอีกไหมครับ เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯ      
    ประธานสภาฯ  ท�านใดเสนอเปFนอย�างอ่ืน ผมขอให/ลงมติครับ 

    มติท่ีประชุม    หลังจากพิจารณาแล/วเห็นชอบด/วยคะแนนเสียง  
       เห็นชอบ  15 เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

/...กําหนดให/มี 



๕ 

 

   กําหนดให/มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปK ๒๕62 มี ๔ สมัย และสมัยสามัญ     
   สมัยแรก ประจําปK 2563 ดังนี้ 
   1. สมัยท่ี 2 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 7 – 21  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62        
       ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

     2. สมัยท่ี 3 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 13–27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
    ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน 
3. สมัยท่ี 4 ประจําปK 2562 ระหว�างวันท่ี 2–16 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
    ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน 

   4. สมัยแรก ประจําปK ๒๕63 ระหว�างวันท่ี 3–17 กุมภาพันธ� พ.ศ.2563           
       ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

3.2 พิจารณาอนุมัติแก7ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป)  
      งบประมาณ พ.ศ.2562  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด 
   ประธานสภาฯ   ในหัวข/อท่ีจะขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�าย 

  ประจําปK  งบประมาณ พ.ศ. 2562 เชญิครับ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ครับ ผมขอให/ เจ/าหน/าท่ีท่ีรับผิดชอบได/ชี้แจงเก่ียวกับเรื่องนี้ครับ   
นายก อบต.เมืองโพธิ์    

นางสาวชุติมา โรจนาวรรณ คะ องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์มีความจําเปFนท่ีจะต/องแก/ไขเปลี่ยนแปลง 
นักวิชาการศึกษาฯ  คําชี้แจงเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข/อมูลทําให/รายละเอียด 

เก่ียวกับคุณลักษณะของคอมพิวเตอร�ท่ีเราต้ังไว/เปลี่ยนไปไม�ตรงตามเกณฑ�ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมประจําปK พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  กองการศึกษา
จึงจําเปFนต/องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกบงบประมาณในครั้งนี้  มีอีกอย�างคือใน
ตัวของเครื่องพิมพ�นั้นกองการศึกษาขอเปลี่ยนในตัวเครื่องจากพิมพ�ขาวดําเปFนแบบ
พิมพ�สีแต�ราคาน/อยกว�าเดิม  ซ่ึงคิดว�าน�าจําจําเปFนกว�า ดังนี้คะ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภท
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  
1. หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน
สํานักงาน โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปFนค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น/อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น/อยกว�า 3.5 GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 

     - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�าขนาดความจุไม�น/อยกว�า  
     1 TB หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม�น/อยกว�า 120 GB  
     จํานวน 1 หน�วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 

        /…- มีช�อง 



๖ 

 

- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว�าจํานวนไม�น/อยกว�า 1 ช�อง 

     - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น/อยกว�า 3 ช�อง 
     - มีแป�นพิมพ�และเมาส� 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น/อยกว�า 600 : 1 และมี
ขนาดไม�น/อยกว�า  19 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย           

     ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําปK พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561 (สอดคล/องกับแผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) (ข/อท่ี 17 
หน/าท่ี 154) 

2. หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� โดยมีคําชี้แจงว�า 
เพ่ือจ�ายเปFนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

     - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น/อยกว�า (1,200×1,200 ppm) 
     - สามารถพิมพ�เอกสารกลับหน/าอัตโนมัติได/ 
     - มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น/อยกว�า 128 MB 
     - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น/อยกว�า 1 ช�อง 

- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว�าจํานวนไม�น/อยกว�า 1 ช�อง หรือ  
สามารถใช/งานผ�านเครือข�ายไร/สาย (Wi-Fi) 

     - มีถาดใส�กระดาษได/รวมกันไม�น/อยกว�า 250 แผ�น 
     - สามารถใช/ได/กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
      ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กระทรวง 

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําปK พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561 (สอดคล/องกับแผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) (ข/อท่ี 16 
หน/าท่ี 154) 

ขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภท
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  
1. หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน
สํานักงาน โดยมีคําชี้แจงว�า เพ่ือจ�ายเปFนค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

     - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น/อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 
     สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น/อยกว�า 3.5 GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
     - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น/อยกว�า 4 GB 
     - มีหน�วยจัดเก็บข/อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น/อย 
     กว�า 1 TB หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม�น/อยกว�า 120 GB  
     จํานวน 1 หน�วย 
               /…- มี DVD- 
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     - มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
     - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  10/100/1000 Base-T  
     หรือดีกว�าจํานวนไม�น/อยกว�า 1 ช�อง 
     - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น/อยกว�า 3 ช�อง 
     - มีแป�นพิมพ�และเมาส� 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น/อยกว�า 600 : 1 และมี
ขนาดไม�น/อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย                

     ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กระทรวง 
     ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําปK พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม  
     2561 (สอดคล/องกับแผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564)  
     (ข/อท่ี 17 หน/าท่ี 154) 

2. หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� โดยมีคําชี้แจงว�า 
เพ่ือจ�ายเปFนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร/อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 4,300.-บาท   

               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
            - เปFนเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร/อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (Ink Tank Printer)  

จากโรงงานผู/ผลิต 
            - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น/อยกว�า 1,200×1,200 dpi 
            - มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาวดําไม�น/อยกว�า 20 หน/าต�อนาที (ppm)  

หรือ 8.8 ภาพต�อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีไม�น/อยกว�า 10 หน/าต�อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ต�อนาที (ipm)  

         - มีช�องเชื่อมต�อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น/อยกว�า 1 ช�อง 
          - มีถาดใส�กระดาษได/ไม�น/อยกว�า 50 แผ�น 
         - สามารถใช/ได/กับA4,Letter,Legal, และ Custom 
     ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กระทรวง 
     ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําปK พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม  
     2561 (สอดคล/องกับแผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564)  
     (ข/อท่ี 16 หน/าท่ี 154)  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  จากท่ี เจ/าหน/าท่ีได/อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดท่ี 
  ประธานสภาฯ   ขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําปK 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล/วนั้นท�านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นเปFนอย�างไร  

  เชิญครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ  ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใด เสนอความเห็นใด ๆ  

 

/...นายประกอบ   
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
  ประธานสภา 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2562   

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร�  หมวดค�าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1. เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน
สํานักงาน 2.เครื่องพิมพ� ด/วยคะแนนเสียง อนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล/วเข/าร�วมประชุมสภาฯ  
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. 

ท่ีประชุม   -รับทราบ- 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
3.3 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ประจําป)งบประมาณ 2562 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   การพิจารณาอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมนั้นผมขอเชิญนายก ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  เรียน ท�านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์    
นายก อบต. ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห/วยราช จังหวัดบุรีรัมย�  ได/

ประกาศใช/ข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไป
แล/วนั้น บัดนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์มีความจําเปFนต/องขออนุมัติจ�าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแก/ไขปRญหาความเดือดร/อนของประชาชนตามความต/องการ
ของประชาชนหมู�บ/านนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์จึงขออนุมัติสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์จ�ายขาดเงินสะสม ประจําปKงบประมาณ 2562  
จํานวน  1  โครงการ เปFนเงินท้ังสิ้น 238,000 บาท  โครงการขุดเจาะบริหาร
จัดการน้ําภายในตําบลเมืองโพธิ์ โดยขุดในพ้ืนท่ีของหมู�ท่ี 7 ศรีเจริญ ซ่ึงน้ําดิบท่ีใช/
ในการผลิตน้ําประปา หรือใช/ภายในหมู�ท่ี 7 เริ่มน/อยลงจึงจําเปFนต/องขออนุมัติจ�าย
ขาดงบประมาณเงินสะสมในครั้งนี้  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได/ส�งไปให/ทุกท�านได/
ทราบแล/ว ขอบคุณครับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องนี้มีท�านใดเสนอความคิดเห็นบ/าง  เชิญเลยครับ   
   ประธานสภาฯ 

นายมานพ ทะเลิงรัมย�  ผมอยากให/จ�ายขาดพร/อมๆ กันทีเดียวเลย จะทําให/ทุกหมู�บ/านได/ประโยชน�  
 ส.อบต.หมู�ท่ี 9 พร/อมๆกัน ชาวบ/านจะได/ไม�ถามว�าหมู�นั้นได/ หมู�นี้ไม�ได/ ซ่ึงการขุดลอกสระน้ํานั้น  

ผมเห็นว�าถ/ามีการจ�ายขาดงบประมาณในช�วงเดือนมิถุนายนนั้น ก็ยังทันเวลาอยู� 
ขอบคุณครับ 

 
 
 

/...นายสงบ  ชัยศิริ 



๙ 

 

นายสงบ  ชัยศิริ ผมสมาชิกหมู�ท่ี 7 ซ่ึงเปFนตัวแทนของหมู�บ/านท่ีได/รับประโยชน�ในการจ�ายขาด 
 ส.อบต.หมู�ท่ี 7 งบประมาณนี้ สระน้ําท่ีจะขุดในครั้งนี้นั้น บริเวณท่ีขุดนั้นปRจจุบันนี้ขุดตรงนั้นบ/าง

ตรงนี้บ/าง เหมือนเปFนสระสามสระติดกัน ตอนนี้มีปริมาณน้ําน/อยมากถ/าเราจะขุด
ตอนนี้เหมาะสมมาก เพ่ือเตรียมพร/อมรับน้ําท่ีจะมาในช�วงฤดูฝน ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนออีกเปล�า  ถ/าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ   
   ประธานสภาฯ 

    มติท่ีประชุม  มีมติไม�อนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ประจําปKงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ด/วยคะแนนเสียง 
         -อนุมัติ  2 เสียง (นายสงบ ชัยศิริ ส.อบต.หมู� 7 , นายบุญร�วม ชิวรัมย� ส.อบต.หมู� 7 

      -ไม�อนุมัติ 10 เสียง (นายพรเพชร แก/วพินึก ส.อบต.หมู� 2 , นายเอียน ทะยานรัมย�    
ส.อบต.หมู� 2 , นายวินัย ทะลายรัมย� ส.อบต.หมู� 3 , นายสายรุง  แสนกล/า ส.อบต.หมู� 3 , 
นายทวีศักด์ิ สุขช�วย ส.อบต.หมู� 5 , นายทองยศ ทะยานรัมย� ส.อบต.หมู� 5 , นายประยอง  
วาทิรอยรัมย� ส.อบต.หมู� 6 , นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย� ส.อบต.หมู� 8 , นายมานพ ทะเลิงรัมย� 
ส.อบต.หมู� 9 , นายแสวง ฦาชา ส.อบต.หมู� 9 ) 

-งดออกเสียง 2 เสียง  (นายประกอบ โพธิ์พัฒน� ประธานสภาฯ , นายสมเกียรติ  
สวัสด์ิรัมย� รองประธานสภาฯ ) 

(นายทัศน� สอนบุญชู  ส.อบต.หมู� 1 , นายมานพ ไขแสง ส.อบต.หมู� 4 ไม�อยู�ในห/อง
ประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องอ่ืนๆ นั้น เชิญเลยครับ  ท�านใดมีเรื่องเสนอ ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาฯ 

นายมานพ  ไขแสง  ผมอยากให/ทาง อบต.ช�วยดําเนินการซ�อมแซมไฟส�องทาง ทางแยกไปบ/านไผ�น/อย       
  ส.อบต.หมู�ท่ี 4   ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุขช�วย  ผมอยากให/ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ช�วยดําเนินการซ�อมแซม 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ไฟส�องทาง 2 จุด บ/านนางมานะ เจียมรัมย� ขอบคุณครับ 

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ผมอยากให/ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ช�วยดําเนินการแก/ไข 
      ส.อบต.หมู�ท่ี 6  ปRญหาน้ําอุปโภค ถ/าไม�มีพ้ืนท่ี ท่ีจะขุดเจาะบ�อบาดาล ผมบริจาคท่ีดินได/  

ขอบคุณครับ  
นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย�  ดิฉันอยากให/ช�วยดําเนินการแก/ไขเรื่องท�อประปาท่ีแตกบริเวณบ/าน 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 8  นายสมชาย เพชรรุณ ขอบคุณคะ 

  นายแสวง ฦาชา  ผมอยากให/ทาง อบต.เมืองโพธิ์ ได/ช�วยดําเนินการแก/ไขไฟส�องทางไม�ติด 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 9   ขอบคุณครับ  
 
 

/...นายทองดี 
 



๑๐ 

 

นายทองดี  ศรีแก7ว   ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีได/ช�วยกันพัฒนาตําบลของเราให/ประชาชนอยู�ดี 
ผู7ใหญ�บ7านหมู�ท่ี 1  มีสุข ผมว�าปRญหาน้ํามีความสําคัญมากขอให/ทุกๆ ท�านช�วยกันแก/ไขนะครับ 

หมู�ท่ี 1 มีบ�อบาดาลอยู�ท่ีหนึ่ง ถ/าเปFนไปได/ให/ทาง อบต.ไปปรับปรุงถ/าใช/งานได/ก็จะ
เปFนประโยชน�กับประชาชนได/ในระดับหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ผมขอชี้แจงทีละเรื่องนะครับเรื่องไฟส�องทางนั้นตอนนี้กําลังดําเนินการจัดหา 
นายก อบต.เมืองโพธิ์  อุปกรณ�เพ่ือมาซ�อมแซมอยู�ครับ  เรื่องน้ํานั้นผมคิดว�าสําคัญมากเพราะถ/าน้ํา 

ไม�เพียงพอแล/วจะลําบากมากจึงอยากขอให/ทุกท�านช�วยสอดส�องดูแลด/วย  
ประปาแตกให/ช�วยรีบแจ/งเพ่ือแก/ไขเพ่ือการประหยัดน้ํา และเรื่องขุดเจาะ 
บ�อบาดาลนั้น  ถ/าจุดไหนมีประโยชน�ให/เสนอโครงการเพ่ือท่ี อบต.จะได/ช�วยแก/ไข
ต�อไป ขอบคุณครับ 

 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมก็ขอปHดประชุม     
    ประธานสภาฯ  สภาฯ ครับ 

เลิกการประชุม   เวลา 15.30 น. 

                          ลงชื่อ    นายบุญมี  เครืองรัมย� ผู/จดรายงานการประชุมฯ 
   ( นายบุญมี  เครืองรัมย� ) 

    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

      ลงชื่อ      นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู/ตรวจรายงานการประชุมฯ 
  (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                               ลงชื่อ    นายทัศน�    สอนบุญชู   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายทัศน�    สอนบุญชู) 

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 

 
ลงชื่อ นายมานพ  ทะเลิงรัมย�     กรรมการ               ลงชื่อ   นายวินัย  ทะลายรัมย�      กรรมการและเลขานุการฯ 
          (นายมานพ  ทะเลิงรัมย�)                                    (นายวินัย  ทะลายรัมย�)                              
สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙   สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 3    
 
 
                              


