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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
สมัยสามัญสมัยที่  2/2564  ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสมพร  จันทชาติ 
นายวิไล  พันธ์ฆ้อง 
นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
นายบุญเกิด กุ้งแก้ว 
นายค่่า  พินธุนิบาต 
นายถาวร  เหล่าผง 
นายรุ่งเพชร ภูปรางค์ 
นายสุริศักดิ์  พรมสุวรรณ์ 
นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 
นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต 
นายพยุงศักดิ์  อ่อนสา 
นายอภิวัฒน์  อุตระชีพ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที ่1 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่4    
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที ่5 
ส.อบต. หมู่ที ่6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที ่7 
เลขานุการสภาฯ 

 

สมพร  จันทชาติ 
วิไล  พันธ์ฆ้อง 

กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
บุญเกิด กุ้งแก้ว 
ค ่า  พินธุนิบาต 
ถาวร  เหล่าผง 

รุ่งเพชร ภูปรางค์ 
สุริศักดิ์  พรมสุวรรณ์ 
สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 

พุทธชาติ  พินธุนิบาต 
พยุงศักดิ์  อ่อนสา 
อภิวัฒน์  อุตระชีพ 

 

 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม   -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายกรม สิมดี 
นายวิเชียร พังน้อย 
นายสุธรรม ฮามจันทร์ 
นางสาวนีรชา สมใจ 
นางสาวจุไรรัตน์ บุญเกต 
นายกัลยา ศรีหาวงษ์ 
นายสุทธิชัย เพ็งวงศ์ 
นางสาวอ่าพร  พันล่าภักดิ์ 
นางสาวสุภาวดี  ภผูาล ี
นายอมัรินทร์  พังน้อย 
นางสาวจันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 

นายกอบต.  
รองนายกอบต. 
รองนายกอบต.  

หัวหน้าส่านักปลัด 
จพง.จัดเก็บรายได้ 

เลขานายกฯ 
ผอ.กองช่าง 

ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 

ผช.จพง.ธุรการ(กองคลัง) 

        กรม สิมดี 
วิเชียร พังน้อย 

สุธรรม ฮามจันทร์ 
นีรชา สมใจ 

จุไรรัตน์ บุญเกต 
กัลยา ศรีหาวงษ์ 
สุทธิชัย เพ็งวงศ์ 

อ่าพร  พันล่าภักดิ์ 
สุภาวดี  ภผูาล ี

อัมรินทร์  พังน้อย 
จันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 
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นางสาวสุพัตรา  จัดสนาม 
นางสาวศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 
นางสาวจุรีรัตน์  พังน้อย 
นางสาวศิริกัลยา จันทรบุตร 
นางสาวสุนันทา  อินทรพล 
นางสุภี มูลศรีระ 
นายก้านแก้ว เหล่าฮ้อ    
นางสาวอุลัยพร ภูค่าตา 
นางสาววจิรวดี   บุตรศรี          

ผู้อ่านวยการกองคลัง 
ผช.จพง.พัสดุ 

จ้างเหมา ผช.พช. 
ผอ.กองการศึกษา 

นักศึกษา 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
จ้างเหมา 

 

สุพัตรา  จัดสนาม 
ศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 

จุรีรัตน์  พังน้อย 
ศิริกัลยา จันทรบุตร 
สุนันทา  อินทรพล 

สุภี มูลศรีระ     
ก้านแก้ว เหล่าฮ้อ   
อุลัยพร ภูค่าตา 
จิรวดี   บุตรศรี          

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  จันทชาติ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหิน
โงม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายสมพร จันทชาติ        1.  เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะหมดวาระลง คือวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ก่าหนดให้มีการเลือกตั้ง
(ประธานสภา)                   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

                                   2.  เรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ในศูนย์กักตัวต.บ้านหินโงม ลดลงเรื่อยๆ แต่อ่าภอข้างเคียงยัง
เฝ้าระวังอยู่ คือ อ.บ้านดุง อ.เพ็ญ 

                        
ระเบียบวาระท่ี 2.          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ              -   มีผู้ใดแก้ไขตรงไหนหรือไม่  
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ         -  ไม่มีข้อแก้ไข 
ประธานสภาฯ               -  ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติรับรองการประชุมสภา ฯ 
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ         -  มีมติรับรอง 11 เสียง  
     
ระเบียบวาระท่ี 4            เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาวาระที่ 3 การเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ          -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ก่อนลงมติครับ 
ประธานสภาฯ          - ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้ ตราเป็นข้อบัญญัต ิ
มตทิี่ประชุมฯ        -  เห็นชอบ จ่านวน    ๑1    เสียง 

1.  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                   
น.ส.นรีชา สมใจ               โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
(หัวหน้าส่านักปลัด)       1) จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 5 ตัวๆละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  12,500 บาท 

เพ่ือจัดซื้อให้กับเจ้าหน้าที่อบต. จ่านวน 5 คน ดังนี้ 
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1. ผช.จพง.การเงินและบัญชี เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างมาใหม่ 
2. ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ยังไม่มีโต๊ะนั่ง ปัจจุบันยืมของ ส่านักปลัดไปใช้ก่อน) 
3. ผช.จพง.พัสดุ (ต้องการใช้โต๊ะวางพริ้นเตอร์) 
4. ผช.ช่างไฟฟ้า  เนื่องจาก โต๊ะตัวเดิมช่ารุดจนไม่สามารถซ่อมได้ 
5. ผช.จพง.ธุรการ (กองการศึกษา) เนื่องจากตัวที่อยู่ปัจจุบันช่ารุด 

                                     โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 120*60*75  ซม. 
2. มีลิ้นชักส่าหรับเก็บของพร้อมกุญแจล็อคดา้นหน้า 
3. โครงสร้างผลิตจากไม้ 
(ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงก่าหนดราคาและคุณลักษณะจากท้องตลาด) 
 

2) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน  5  ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
1. ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
2. ผ ช.ช่างไฟฟ้า 
3. ส่าหรับห้องประชุม จ่านวน 3 ตัว 

           โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 

 
3) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน(ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน  ตัวๆละ 3,500 บาท (ผอ.กองคลัง) 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีพนักพิง / มีเบาะรองรับศีรษะ/เก้าอ้ีสามารถปรับสูง-ต่่าได้ ด้วยระบบไฮโครลิค / 
วัสดุหุ้มเก้าอ้ีเป็นหนัง PUโครงสร้างเป็นเหล็กหนาแข็งแรง 

          โอนลดจากแผนงานอุต ฯ หมวดครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน /ค่าออกแบบและควบคุมงาน  
    ตั้งไว้ 30,000 บาท ลดลง 26,000 บาท 
 

    4) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 เครื่องๆ 6,300 บาท 
        ให้กับ ผช.จพง.การเงินและบัญชี เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างมาใหม่ 

                                         ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน               

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด่าส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อ   

นาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

        - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
          โอนลดจากค่าเช่าบ้าน แผนงานบริหารทั่วไป 6,300 บาท 

 
5) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท 
     เพ่ือจัดซื้อให้กับ จพง.จัดเก็บรายได้        

                                เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 " (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 30,000 บาท 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
                             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญ 

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GH2 และมีเทคโนโสยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ่านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

                             -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
    Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB/ 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ่านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย 

        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ่านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ่านวน 1 หน่วย 
โอนลดจากค่าเช่าบ้าน แผนงานบริหารทั่วไป 19,000 บาท 
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6) ขออนุมัติกันเงินโครงการงบลงทุน (ข้อมูลกับการเงิน) 
1. โครงการขยายเขตประปา หมู่ 7 
2. โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 
3. ก่อสร้างรางระบายน้่าแบบรางวี ม.5 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 1 
5. ก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 2 
6. ก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 4 
7. ก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 6 
8. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีซล) 
9. ปรับปรุงห้องท่างาน (กองการศึกษา) 
10. ก่อสร้างคสล.ซอยบ้านนางบุญสิน-จ่าปาโพธิ์- สามแยก (ม. 6) 
11. ก่อสร้างคสล.ซอยบ้านนายธงชัย-บัวปัด-หนองเดิ่น (ม.1) 
12. จัดซื้อซัมเมิสท์ขนาด 1 แรง 3 เครื่องๆละ 18,000 บาท 
 

ประธานฯ               -  ขอมติที่ประชุม 
มตทิี่ประชุมฯ       -  เห็นชอบ จ่านวน    ๑2    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ 
นายกัลยา ศรีหาวงศ์    -  เรื่องต่อสัญญาจ้างเหมาอาสาบริบาล ต.บ้านหินโงม  
(เลขานุการนายกอบต.)     
น.ส.นีรชา สมใจ               -  ยังไม่ทราบชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดจ้าง จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามเรื่องและ                      
(หัวหน้าส่านัก)                 ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
 
เลิกประชุมเวลา เวลา 14.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)     อภิวัฒน์ อุตระชีพ     ผู้จดบันทึก 
                                                         ( อภิวัฒน ์อุตระชีพ ) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                        (ลงชื่อ)    สมพร  จันทชาติ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายสมพร  จันทชาติ ) 
                                   ต่าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
 
 
  
                                         (ลงชื่อ)    วิไล   พันธ์ฆ้อง     ประธานกรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
          ( นายวิไล  พันธ์ฆ้อง ) 
                                   ต่าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
 
                                         (ลงชื่อ)   สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
           ( นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ ) 
                                  ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 6 
 
 
 (ลงชื่อ)  กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
       ( นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย ) 
                                   ต่าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 1 
 
 


