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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  2563 

คร้ังที่  1/2563 

เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชือ่ 

1 นายแฉล้ม  มาบขุนทด   ประธานสภาฯ   แฉล้ม  มาบขุนทด 

2 นายสบาย  ทองรักษ์   รองประธานสภาฯ  สบาย  ทองรักษ์ 

3 นายอุดร  หาญณรงค์       เลขานุการสภาฯ   อุดร  หาญณรงค์ 

4 นายสำพันธ์  แพวขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  สำพันธ์  แพวขุนทด 

5 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

6 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

7 นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3     จำลอง  ประทุมวงศ์             

8 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด     

9 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

10 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงษ์ขุนทด 

11 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

12 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

13 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

14 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

15 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

16 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

17 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

18 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

19 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9   
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ผู้เข้าร่วมประชุม... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายสุเทพ  แต้มสาระ   รองนายก อบต.   สุเทพ  แต้มสาระ 

3 นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รองนายก อบต.   ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

4 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการ นายก อบต.  สมพร  ยำเกรง 

5 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผูอ้ำนวยการกองช่าง  ศุภธัช  นจิประทุม 

6 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักงานปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

7 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

8 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

ผูเ้ข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/2563 

เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 18 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  ขอ

อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้ผู้บริหารชี้แจง 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ตราข้อบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไว้แล้ว นั้น 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ขออนุมัตโิอนงบประมาณมาตั้งจ่าย 

   เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบบุคลากร  
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   เงินเดอืน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  1,032,000  บาท 

งบประมาณ... 

งบประมาณคงเหลือ  581,380  บาท ขอโอนลด  37,500  บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 868,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือ  190,000  บาท  ขอโอนลด  145,400 บาท 

-โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน  

1. ตู้เหล็ก ราคาตู้ละ  5,500  บาท จำนวน  5 ตู ้  เป็นเงิน 27,500  บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) แบบ 2 บาน  2) มีมือจับชนิดบิด 3) มีแผ่นช้ันปรับ

ระดับ  3  ชิ้น 4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

2. โต๊ะทำงานราคาโต๊ะละ 6,800  บาท  จำนวน  3 โต๊ะ  เป็นเงิน  

20,400  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ขนาดกว้าง 1,524 (กว้าง) X 762 (ลึก) 

X 759 (สูง) มิลลเิมตร 2) หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 3) พรอ้มกระจกปูโต๊ะ 4) ขาโต๊ะ

เหล็ก สามารถปรับระดับได้ 

3. เก้าอีท้ำงาน  ราคาตัวละ  2,350  บาท  จำนวน  4  ตัว  เป็นเงิน  

9,400  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) แบบมีพนักพิงหลัง 2) มลี้อเลื่อน 

   3) มทีี่รองแขน 4) สามารถปรับระดับสูง-ระดับต่ำได้ 

4. โชฟา  ราคา  28,000  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) โซฟา  ยาวนั่ง

คู่  1 ตัว 2) โซฟา  นั่งเดี่ยว  2  ตัว 3) โต๊ะไม้กลาง 1 ตัว 

5. ถังน้ำ  ขนาด  2,000  ลิตร ราคา 8,300  บาท คุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป 1) แบบไฟเบอร์กลาส 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 4) ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่ 

รวมค่าติดตั้ง 

6. ปั้มน้ำ  ราคา 12,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) มอเตอร์  300  

วัตต์ 2) ระยะส่ง  19  เมตร 3) ท่อน้ำเข้า/ออก  1” 

-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens ราคา 

30,300  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  

สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจอคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2)  ใช้ LCD Panel 

หรอืระบบ  DLP 3) ระดับ SVGA  และXGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพ 

4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขัน้ต่ำ 
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ครุภัณฑ์โรงงาน... 

-ครุภัณฑ์โรงงาน 

1. เลื่อยยนต์ ราคา 9,000  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1) เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 2) บาร์ 11.5 นิว้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 

   ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา  30,000  บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย   

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจำแบบCache Memory  รวมใน

ระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 MB 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอื

ดีกว่า  ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีน่วยความจำขนาดไม่น้อย 

กว่า 2 GB หรอื 

2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics ProcessingUnit  ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

3) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้น่วยความจำ

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 480GB จำนวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรอืดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้  จำนวน 1 หน่วย 

สามารถใช้งาน  Wi-Fi (802.11 b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างนอ้ย 2 

2. เครื่องพมิพ์... 
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3. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) ราคา 7,500 บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน

   เครื่องเดียวกัน 

   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 

   โรงงานผูผ้ลิต 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X1,200  dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หนา้ต่อนาที  

   (ppm) หรอื 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

   - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรอื 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 1,200X600 หรอื 600X1,200 dpi 

   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

   - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 

   - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมนอ้ยกว่า 99  สำเนา 

   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรอืดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรอืสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีความจำเป็นต้อง 

จัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี  แต่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลโคกเพชรพัฒนาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้ง 

เป็นรายการใหม่จงึขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯดังกล่าว  ซึ่งการโอนเงนิครั้งนี ้ 

 เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ 18 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6... 
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วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10 อภปิรายว่า ถนนในช่วงฤดูฝนชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก 

โดยเฉพาะถนนที่บริษัทกังหันลมได้มอบให ้อบต. ดูแลรับผดิชอบ  จงึขอให้

ดำเนนิการซ่อมแซมด้วย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  นายก อบต. อภปิรายชีแ้จงว่า  งบอุทกภัย กองช่างดำเนินการคำนวณค่าปรับ

เกรดเดอร์ยังไม่เรียบร้อย จะขอสภาฯ ใช้จ่ายเงนิสะสมหรอืงบกลางในโอกาสต่อ 

และถนนที่บริษัทกังหันลมส่งมอบให ้อบต. จะประสานบริษัทในการซ่อมแซมต่อไป  

 -แจ้งเบอร์โทร อบต. ใหม่ 0 4485 9211 และ 0 4485 9211 

 -วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 อบรมอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีได้นัดประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ 

หอ้งประชุมสภาฯ พร้อมกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น. 

(ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

    รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  5 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชัยภูมิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

                 (นายอุทัย  คล้อยชัยภูม)ิ    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน) 

                    สมาชิกสภา  อบต.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เมื่อคราวประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 

2/2563  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

(ลงช่ือ)      แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรบัรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   
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