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รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1 

ประจ าปี     2562 
14  มิถุนายน  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 -  

10 นางนงค์  นวลปักศรี สมาชิก อบต. ม.5 นงค์  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 -  
 
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 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการนายก วิภารัตน์  ปานเกิด  
4 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. ปุรินทร์  บุรีภักดี  
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เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 

 สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา   ได้ให้ นายปุรินทร์ บุรีภักดี อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2562  ให้แก่สมาชิกฟัง 
    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1   

 ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 
    รับรอง  15 เสียง 
    ไมร่ับรอง    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

51 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ประธานสภา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

นายก ชี้แจงเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูมได้ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน และได้ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกจนเป็นที่พอใจ 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภา ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มี

สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการในวาระท่ี ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี  ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  ๑5 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี  ๑ แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี ๒  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา  ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภา ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะให้
ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หรือไม ่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  ๑5  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม เป็นเอกฉันท์ 

  5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค า
    ชี้แจงเงินงบประมาณ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ของ  
    หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวด
    ครุภัณฑป์ระเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  16,000.-บาท 
  จาก        
     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) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 



 4 
- 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  

  เปลี่ยนแปลงเป็น 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีจะต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย  

   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

   -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิดSolid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GBจ านวน1หน่วย 
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- 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 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetoot  
โดยยึดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 ฉบับเดือนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เนื่องจาก  มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของงบประมาณ

    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 ของ หน่วยงานกอง 

  สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑป์ระเภท
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
    งานส านักงาน จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  16,000.-บาท  
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  จาก   

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 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) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิดSolid 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  

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีจะต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย  

   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

   -มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GBจ านวน1หน่วย 
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- 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 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi(IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetoot
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โดยยึดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  15  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของงบประมาณ
    รายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 ของ  
    หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวด
    ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  16,000.-บาท 
    จาก   
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 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) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
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- 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  

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีจะต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย  

   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

   -มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิดSolid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GBจ านวน1หน่วย 
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- 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 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetoot  
โดยยึดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  15  เสียง 
    ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
    อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณตามที่ได้เสนอมา   

  53 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการบริหารจัดการใช้ 
    ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ กรณีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความ 
    ยากจน และพัฒนาชนบท แปลง ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 
    9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธานสภา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ กรณีท่ีมีการบุกรุก เพื่อขจัด
ความยากจน และพัฒนาชนบท แปลง ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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นายก ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ

ประโยชน์ กรณีท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท แปลง 
ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์   และได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกจนเป็นที่พอใจ 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ประธานสภา ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี  ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  ๑5 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตัง้ให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภาเพ่ือที่จะได้แปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี  ๑ แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี ๒  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา  ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ กรณีท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความ
ยากจน และพัฒนาชนบท แปลง ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 
ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภา ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะให้
ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ กรณีท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท แปลง 
ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  ๑5  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ กรณีท่ีมี
การบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท แปลง ท าเลเลี้ยงสัตว์
บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นเอกฉันท์   
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

    ไม่มี    

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) 
 
 


