
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

วันอังคารที่   ๒๓   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว     ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นางนันทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
๖ นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
๗ นายบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ  
๘ นายณรงค์   จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  
๙ นายถนอม   ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม   ยิ้มจอหอ  

๑0 นายวิชาญ   พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ   พรมสุภาพ  
๑๑ นายสมัย   โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑๒ นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง   ทันมา  
๑๓ นายกวี    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑๔ นายสายเย็น  นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น นามวงษา  
๑๕ นางจีระพร  ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร  ประวันจะ  
๑๖ นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
๑๗ นายถวิล    อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
๑๘ นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
๑๙ นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ ลา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
  ๒ นางสาวกัลยาณี   ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี   ค าธานี  

๓ นายสุบัน    ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน    ค าหลง  
๔ นายสมหมาย   สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย   สียางนอก  
๕ นางสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์     จันทะดวง  

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

-ไม่มี- 

/ระเบียบ... 

 



 
-๒- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
                              ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม                -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ การก าหนด จ านวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การ         
                             บริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 และที่แก้ใขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที๒่)พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การ        
                             ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย   
                             ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีชองปี  
                             ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ 
                             ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกชองแต่ละปีโดยให้  
                             น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นางลัดดา  โสวะ           ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
ประธานสภาอบต.         ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่ง ให้สมัยประชุมสามัญสองสมัยและหลายสมัยแต่สภา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
                              ประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวรรค ๓ สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มี 
                              ก าหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
                              ขอเชิญที่ประชุมสภาเสนอว่าจะก าหนดสมัยสามัญในปีนี้กี่สมัยขอเชิญค่ะ  
นาย ถวิล อุดมไชย        ผมขอเสนอ ๔ สมัยครับ 
ส อบต.เขต.๑0                  
นาง ลัดดา โสวะ          ขอผู้รับรองด้วยค่ะ นายบุญส่ง ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ นาย แก้ว ภาวะกา ส.อบต. 
ประธานสภา อบต เขต.๑ รับรอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
มติที่ประชุม   ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ๔ สมัย 
นาง ลัดดา โสวะ          ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอว่าสมัยที่สามัญสมัยที่ ๒-๓-๔ ก าหนดเลยว่า                   
ประธานสภา อบต จะเอาเดือนอะไรเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ ระยะเวลากี่วันและวันสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ขอเชิญค่ะ 
นางสุพิศ  แพนไธสง      ดิฉันขอเสนอ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ วันเริ่มต้น 
ส.อบต.เขต.๑๒   สมัยประชุมวันที่ ๑o ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสุดคือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ขอเสนอเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วันเริ่มต้นสมัยประชุม ๑o สิงหาคม                 
                              ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญ  
                              สมัยที่ ๔ เสนอเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ วันเริ่มต้นสมัยประชุม วันที่ ๑o ธันวาคม ๒๕๖๔  
                              ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสุดคือวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 
 
 

/นางลัดดา โสวะ... 
 
 



 
-๓- 

 
นาง ลัดดา โสวะ          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา อบต 
มติที่ประชุม   สมัยสามัญสมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑o พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา  
                              ๑๕ วัน วันสิ้นสุด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๕    
วัน วันสิ้นสุด ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญสมัยที่ ๔  เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสุดคือวันที่ ๒๔  
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

นาง ลัดดา โสวะ           ขอเชิญเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต   
นายบุญส่ง ไลนอก  ผมขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสมัยสามัญสมัยแรกวันเริ่มต้นสมัย 
ส.อบต.เขต.๓  ประชุม ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสดุวันที่  ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาย กวี นามโท ส.อบต.เขต.๘ นายณัฐพงศ์ ค าบุญยอ ส.อบต.เขต. 
๑๑ รับรอง 

นาง ลัดดา โสวะ           มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต 
มติที่ประชุม สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับเริ่มต้น สมัย 

ประชุม ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันสิ้นสดุวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ 

 

พักเบรก ๑o นาท ีเวลา ๑o.๑o น 
เวลา ๑o.๒o ประชุมต่อ 
 
นางลัดดา  โสวะ           ประชุมต่อ วาระที่ ๓.๒ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนา๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ มีโครงการที่เพ่ิม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เติมมีจ านวน ๙ โครงการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ล าดับ... 
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 ล าดับ ชื่อโครงการ เหตุผลที่เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา บ้านขุนทอง หมู่ที่ 

1ประมาณ 500,000 บาท 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องน้ าส าหรับใช้อุปโภค-บริโภค 
โดยด าเนินการในปี 64 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี 
หมู่ที่ 2(ศาลากลางบ้าน-ถนน 2246)  งบประมาณ 
275,000 บาท 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องการคมนาคมของประชาชน
โดยด าเนินการในปี 64 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 (ถนน 202-สระหลัง
โรงเรียน)  งบประมาณ 310,000 บาท 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องการคมนาคมของประชาชน
โดยด าเนินการในปี 64 

กองช่าง 

4 โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.โคก
สีงบประมาณ 20,000 บาท 
 

เพ่ือแยกโครงการออกเป็น 2 
รพ.สต.ให้สัมพันธ์กับระบบ e-
LASS 

ส านักปลัด 

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือต่ออาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม งบประมาณ 30,000 
บาท 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่
จ าเป็นส าหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนศิลปะ ดนตรี และ
กิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18(เพียไซย์
ดอนกระชาย) งบประมาณ 50,000 บาท  

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่
จ าเป็นส าหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยในโรงเรียนบ้าน
หญ้าคาประชาเนรมิต งบประมาณ 30,000 บาท 
 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่
จ าเป็นส าหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียน
บ้านหนองหว้าเอน งบประมาณ 50,000 บาท 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่
จ าเป็นส าหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี งบประมาณ 
570,000 บาท 

เพ่ือแยกโครงการออกเป็น 2 
ศพด.ให้สัมพันธ์กับระบบ e-
LASS 

กองการศึกษาฯ 

 ส าหรับรายละเอียดโครงการให้ดูตามเอกสารที่แจกไปเลยนะคะหากมีข้อสงสัยทักท้วง
ให้แจ้งในที่ประชุมได้เลยค่ะ 

นางลัดดา  โสวะ ขอขอบคุณคุณพรทิพย์ จันทะดวง นักเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดใน 
ประธานสภา อบต ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
                               ค่ะ มีสมาชิกท่านใด สงสัยตรงไหนหรือจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

/งดออกเสียง... 
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งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ 
๓.๓ เรื่องพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ 

นางลัดดา  โสวะ            ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาอบต.          บรหิารส่วนต าบลขุนทองได้พิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓ ขอเชิญค่ะ 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง ในครั้งนี้มีโครงการที่เปลี่ยนแปลงจ านวน ๒๓ โครงการ รายละเอียดโครงการตาม 
นักวิเคราะห์ฯ         เอกสารองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ 
                                พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามภารกิจหน้าที่ ท าให้ 

สามารถแก้ไขปัญหาและด าเนินการตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้ององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือ 

บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖4 มี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยตรงไหนสามารถอภิปรายได้ขอเชิญค่ะ 

นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีตรงไหนผิดเพ้ียนหรือไม่ถูกต้องขอให้ดูเอกสารไป 
ประธานสภาอบต.          พร้อมกันและขอให้สมาชิกดูโครงการหมู่บ้านตัวเองว่าถูกต้องไหมรายระเอียดโครงการ 

ถูกต้องหรือเปล่าขอเชิญค่ะ   ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ลา  1 เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเห็นชอบกับ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
๓.๔. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

นางลัดดา  โสวะ           ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาอบต.         งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่กองคลัง ๑  

รายการ งบประมาณ ๒๒,ooo ขอเชิญท่านท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต. 
ขุนทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนเงินประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ ขอเชิญค่ะ 

นายสมหมาย สียางนอก  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เลขานุการนายก กองคลัง โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ ๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

โน้ตบุ๊ค จ านวน ๒๒,ooo บาท 
 
 

/โอนเงิน.... 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑  
     เครื่อง ๆ ละ ๒๒,ooo บาท เป็นเงิน ๒๒,ooo บาท 

โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 

๑.  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด   
ไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑o แกน หรือ 
๒.  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒o GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) หรือ USB ๒.o หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑o/๑oo/๑ooo  

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘ o ๒.๑๑ b ,g ,n ,ac) และ Blutooth 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๖๒ ล าดับที่ ๖ 

โอนลด จ านวน ๒๒,ooo บาท 
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งใว้ ๒,๒๓๒,ooo 
บาท (ค าชี้แจงหน้า ๗๗ ) คงเหลือก่อนโอน ๑,๕๘o,๘oo บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
๒๒,ooo บาท 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก การคลังองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง มีความ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในส านักงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอ
อนุมัติเงินโอนเงินงบประมาณฯเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์บริหารส่วนต าบลขุนทอง ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไป
ตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณชององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ           ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.         พรอ้มเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ กองคลัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จ านวน ๒๒,ooo บาท รายระเอียดตามเอกสาร มีสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายหรือสงสัยตรงไหนสามารถอภิปรายได้พอสมควร ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติใน 
ทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ลา  1 เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ จ านวน ๒๒,ooo บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นางลัดดา  โสวะ           ดิฉนัขอนัดประชุมครั้งต่อไป เป็นวันพรุ่งนี้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
ประธานสภาอบต.         กางเกงสแลคนะคะ 
นายบรรจง หงษ์พรม ผมขอสอบถามโครงการ คสล. บ้านหนองหว้าเอน ในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  
รองประธานสภา พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อไหร่จะด าเนินการ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ส่งให้ด าเนินการแล้วครับ 
นายก อบต. 
นางลัดดา  โสวะ           มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมคะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอนัดประชุม 
ประธานสภาอบต.         สภาในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สวมชุดสุภาพ เวลา ๑o.oo น  

ณ หอประชุม อบต.ขุนทอง    
เวลา ๑๕.๓o น.            ปิดประชุม 
 
 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 
 
 

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย               
 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 


