
 

รายช่ือผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  10  มกราคม  2563  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

 

ที่ ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศร ี สมาชิก อบต.หมู ่2 มงคล  บุตรศร ี
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยรู  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้าจรงิ 
8 นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศร ี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูมิ 
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมาชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์  เจรญิวัย 
20 นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจรงิ 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู ่12 ลากิจ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์  ลากจิ 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ท่ี ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุง่คล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุง่คล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นายสมบรูณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบรูณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย ์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย ์ ใจสบาย 
5 นายสุพรม   สิมาชัย ก านันต าบลบุ่งคล้า สุพรม   สิมาชัย 
6 จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด 
7 นางรุ่งทิพย ์ ศรีพล ผช.ผญบ.ม.10 รุ่งทิพย ์ ศรีพล 
8 นายอดุลย ์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย ์ งอกลาภ 
9 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
10 นางสาวพิไลพรรณ จันทรัตน์ ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรัตน์ 
11 นายโกวิท แอ้นชัยภูมิ สารวัตรก านัน โกวิท แอ้นชัยภูมิ 
12 นายขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย 
13 นายพิชิต หาญมโน ผญบ.ม.4 พิชิต หาญมโน 
14 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
15 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
16 นางปฏิณญา คลังกลาง นักตรวจสอบภายใน ปฏิณญา คลังกลาง 
17 นางสาวปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน ศรีพล 
18 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยแรก  
(ประธานสภาฯ )  ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามมติทีป่ระชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้าสมัย 

ประชุมสภาสมัยสามญัสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามญัสมัยแรกของปถัีดไป  ปี พ.ศ.2563  
ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 ก าหนด 15 วัน  
1.2 ขอขอบคุณพี่น้องต าบลบุง่คล้า ผูบ้รหิารและผู้น าทุกท่านในวาระโอกาสปีใหม่ 
ที่ได้ดูแลประชาชนในต าบลบุง่คล้า ให้มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุ
และขอขอบคุณสมาชิก อปพร.ทุกท่านที่ได้ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง 
1.3 การจุดฟาง เผาที่นา วันหนึ่งเกิดเหตุหลายรอบ ขอฝากท่านผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ 
เตือนประชาชนถึงโทษและพิษภัยภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผู้กอ่เหตุมีความผิด 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม  2562  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นายสุพรม  สิมาชัย - ขอแจ้งปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขยายบ้านเรอืนออกไป  และ
(ก านันต าบลบุ่งคล้า)      ไม่มีไฟฟ้าใช้ ม.7 เองประมาณ 5 ครัวเรือน  จึงขอฝากองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 - ปัญหาความเดือดรอ้นระหว่างการสญัจรจากต าบลบุ่งคล้าไปโพนทอง เป็นถนน

ระหว่าง ม.7 บุ่งคล้า ไป ต าบลโพนทอง เป็นถนนลูกรัง เป็นเส้นทางที่ขอจากประชาชน
ที่มีที่บริเวณนั้นเพื่อตัดเป็นถนนสญัจรระหว่างสองต าบล  ปญัหาเกิดข้ึนเนื่องจากมีการ
ขายที่ดินบรเิวณที่ตัดถนน  และได้ฝังหลักเขตเข้าไปในถนน ท าให้ประชาชนสัญจรไม่ได้ 
จึงมกีารฟ้องรอ้งและมีการรงัวัดสอบเขตที่ดินข้ึนใหม่ โดยแท้จรงิแล้วเจ้าของที่ดินเดิม
ได้ท าหนังสือมอบใหเ้ป็นทางสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ทีผู่้ใหญบ่้านตั้งแต่ปี 
2532 เซ็นยินยอมให้สร้างถนนกว้าง 6 ม. และศาลได้มีค าสั่งใหเ้จ้าของรือ้หลักเขต
ออก  ศาลให้ อบต.โพนทองท าหนงัสือไปที่ 
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เจ้าของที่ดิน และในวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ดินจะออกมารังวัดสอบเขตอีกครัง้หนึ่ง 

 - โครงการจ้างงานราษฎรใช้แรงงานวันละ 300 บาท ไม่เกนิ 5 วัน จ านวน 1 หลังคา
เรือนให้ 1 สิทธ์ เช่น การท าความสะอาดหมูบ่้าน การก าจัดวัชพืช 

 - นายอ าเภอเมืองชัยภูมิเป็นห่วงเรือ่งภัยแล้ง ใหง้ดท านาปรงั และขอฝากเรื่องการเผา
ป่า เผาฟาง ถ้าเกิดความเสียหายมีการแจง้ความเป็นคด ี

ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า  รายงานสถานการณ์   
 - ไข้เลือดออก  ทั้งจงัหวัด 2,270 รายเสียชีวิต 2 ราย  อ.เมือง 527 ราย เสียชีวิต 1 

ราย 
 - โรคไข้หวัดในเขต อ.เมือง 6,549 ราย ไม่มผีู้เสียชีวิต 
 - ในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า รวบรวมสถิติทีเ่ข้ารบัการรักษามีดงันี ้
 1.โรคทางเดินหายใจ หอบหืด ติดเช้ือทางเดินหายใจ 
 2.โรคข้อและกล้ามเนื้ออักเสบ เพราะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 
 3.โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เนือ่งจากพฤติกรรมการกิน 
 และเกี่ยวเนื่องกบัสถานการณ์ภัยแล้ง ส านักงานควบคุมโรค จ.ชัยภูมิ ซึ่งคาดการณ์โรค

ที่จะเกิดได้แก ่
 1.ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
                               2.โรคไม่ติดต่อที่เกิดจากภัยแล้ง ความดันดลหิตสงู อาจเกิดจากอากาศร้อน 

ความเครียด 
 3.โรคระบบทางเดินอาหาร 
 4.โรคซมึเศร้า 
 ขอฝากประชาสมัพันธ์สอดส่องดูแลโดยเฉพาะผูป้่วยโรคซมึเศร้าท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย

ได ้
 -  โรคติดต่อที่เกิดจากสภาวะอากาศร้อนทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 1.โรคระบบทางเดินหายใจ 
 2.โรคระบบทางเดินอาหาร 
 อีกโรคเป็นโรคที่ปศุสัตว์ให้เฝ้าระวังคือโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ให้เรง่ควบคุมโดยการฉีด

วัคซีนให้กับสุนัขและแมว 
ประธาน วัคซีนยังมีเหลือ หมู่ใดทีสุ่นัขและแมวยังไม่ได้ฉีดให้มารบัวัคซีนได้ที่ อบต. 
ปลัด อบต. - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 

27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ
และเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  ด้วยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินได้รบัแจ้งจากกระทรวงการคลงัว่า ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้งูอายุและเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามโครงการบรูณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสงัคมส าหรบักรณีผู้มสีิทธิเลือกวิธีรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มสีิทธิหรือ
บัญชีของผู้รบัมอบอ านาจ ส่วนในกรณีผูม้ีสิทธิเลือกวีรับเงินเป็นเงินสดหรือผ่านผูร้ับ
มอบอ านาจเป็นเงินสด กรมบญัชีกลางจะโอนเข้าบญัชีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เบิกจ่ายให้แกผู่้มสีิทธิต่อไป  

 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.0/ว 148  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการบรูณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสงัคม 

  ตามหนังสือทีอ่้างถึง กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติใน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามโครงการบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดกิารสังคม ซึ่งอยู่ในแผนงาน
โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
กรมบัญชีกลางท าหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่น าร่อง ได้แก่จังหวัดสิงห์บรุีเป็นจงัหวัดแรก เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงิน
สวัสดิการให้แกป่ระชาชนได้โดยตรง ลดความซ้ าซ้อนและลดการทจุริตน้ัน 

  กระทรวงการคลงัได้ก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องถือปฏิบัติ
ดังนี ้

  1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน(สถ.) 
  1.1 ในแต่ละไตรมาสให้ด าเนินการจัดสรรและเบิกเงินงบประมาณ งบเงิน

อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรบัสนบัสนุนการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
คนพิการ เพื่อจ่ายเข้าบญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(อปท.)ฯลฯ 

  1.2 ในแต่ละเดือนให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสทิธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบี้ยความพิการ ข้อมูลบญัชีเงินฝากธนาคารเงิน
อุดหนุนทั่วไปของ อปท.กรณีการจ่ายเงินใหผู้้มสีิทฺธิฯเป็นเงนิสด ข้อมูลบัญชีเงินฝาก 
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ธนาคารของกองทุนผูสู้งอายุกรณีผู้มีสทิธิได้ย่ืนแบบค าขอบรจิาคเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
และจ านวนเงินตามสิทธิทั้งหมดที่ตอ้งจ่าย โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้มี
หนังสือแจง้ข้อมลูดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง พร้อมทัง้สง่ข้อมูลทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Social Welfare) ไปในคราวเดียวกัน เพื่อให้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ฯ
ประมวลผลและสง่ข้อมลูผูม้ีสทิธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและเงินเบีย้ความพิการ
ผ่านระบบดงักล่าวให้แก่กรมการปกครองด าเนินการตรวจสอบการมีชีวิตและความ
ถูกต้อง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะท าหน้าที่เบิกเงินงบประมาณและจ่ายเงินแทน อปท.ตาม
ข้อมูลที่ตรวจสอบถูกต้องจากกรมการปกครองแล้วตั้งแต่เดอืนมกราคม 2563 เป็นต้น
ไป 

  1.3 กรณีได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากกรมบญัชีกลาง ว่าข้อมูลบุคคลผูม้ี
สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบี้ยความพิการไม่ถกูต้อง ให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกตอ้ง แล้วด าเนินการสง่ข้อมลูให้กรมบัญชีกลางเพื่อจ่ายต่อไป 

  1.4 กรณีได้รับแจ้งผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางว่า ไมส่ามารถโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรือเงินเบี้ยความพิการ
ได้ กรมบัญชีกลางจะน าเงินสง่คืนบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ อปท.ตามข้อ 
1.1 และให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมุ,ให้ถูกต้อง ก่อนด าเนินการส่งข้อมลูใหก้รมบัญชีกลาง
เพื่อจ่ายตอ่ไป 

  1.5 เมื่อได้รบัแจ้งผลการโอนเงินและข้อมูลการน าเงินส่งคืน(ถ้ามี) รวมทัง้
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีก่รมบัญชีกลาง
ส่งให้แล้ว ให้เกบ็ไว้เพื่อตรวจสอบ และแจ้งให้ อปท.เรียกรายงานดังกล่าวจากระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ฯเพื่อเป็นหลกัฐานการจ่ายและเกบ็ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 

  1.6 กรณีที่มกีารตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ผูร้ับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุหรือเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มสีิทธิ ให้ สถ.แจง้ให้ อปท.เรียกเงินดังกล่าว
คืน และน าเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลางที่เปิดไว้กับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ช่ือบัญชี “กรมบญัชีกลางเพื่อการรับเงินคืน อปท.”
และให้มหีนังสือแจ้งการน าเงินสง่เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าวใหก้รมบัญชีกลาง
ทราบด้วย 

  2. กรมการปกครอง 
  เมื่อได้รบัแจง้ข้อมูลผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและเงินเบี้ยความพิการให้

คนพิการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ฯแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบการมีชีวิตและ 
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ความถูกต้องของข้อมลูผูม้ีสทิธิฯและแจง้ผลการตรวจสอบผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ฯให้
กรมบัญชีกลางทราบ 

  3. กรมบญัชีกลาง 
  3.1 เมื่อได้รบัแจ้งข้อมูลผู้มสีิทธิได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบีย้ความ

พิการให้คนพกิารจาก สถ.และผลการตรวจสอบการมีชีวิตและความถูกต้องของข้อมลู
จากกรมการปกครองแล้ว ให้ด าเนินการเบิกเงินจากบัญชีเงนิฝากกระทรวงการคลังของ 
อปท. ตามข้อ 1.1 เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลางที่เปิดไว้กับธนาคาร
ต่างๆเป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน ช่ือบัญชี “กรมบญัชีกลางเพื่อการจ่ายเงิน
สวัสดิการสงัคม”  

  3.2 ให้ด าเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ตามข้อ 3.1 เพื่อ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบี้ยความพิการเต็มจ านวนตามสิทธิทั้งหมดที่ตอ้ง
จ่ายในเดือนนั้นๆภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยจ่ายแบ่งเป็น 

   (1)เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มสีิทธิได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
หรือเงินเบี้ยความพิการหรือผู้ที่ได้รบัมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุหรือเงินเบี้ยความพิการ 

   (2)เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท.เพื่อให้น าไป
จ่ายเป็นเงินสดใหก้ับผู้มสีิทธิรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรือเงนิเบี้ยความพิการต่อไป 

   (3)เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของกองทุนผูสู้งอายุ กรณีผูม้ีสทิธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุได้ย่ืนแบบค าขอบรจิาคเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 

  3.3 เมื่อด าเนินการโอนเงินแล้วเสรจ็ ให้ตรวจสอบข้อมลูการจ่ายเงิน จาก
ข้อมูลผู้มีสทิธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรือเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับจาก สถ. และ
ข้อมูลบญัชีเงินฝากธนาคารของกองทุนผูสู้งอายุกับรายงานการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารที่ได้รับจากระบบของธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 

  3.4 ในกรณีที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากกรมการปกครองว่าข้อมูลผู้มี
สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรือเงินเบี้ยความพิการไม่ถกูต้อง หรอืเป็นผูเ้สียชีวิต 
ให้แจ้งข้อมูลให้ สถ.ทราบเพื่อแจง้ไปยัง อปท.ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรงุข้อมลูให้
ถูกต้องเป็นปจัจบุัน ก่อนสง่ข้อมลูกลับใหก้รมบัญชีกลางเพื่อจ่ายต่อไป 

  3.5 ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้มสีิทธิได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรอืเงินเบี้ยความพิการรายใดได้ ให้น า
เงินที่ไมส่ามารถจ่ายได้ดังกล่าว ส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ  

 
 



 

8 
1.1 พร้อมทั้งบันทึกรายการน าเงินฝากคลบังในระบบ GFMIS และแจ้งข้อมลู

ให้ สถ.ทราบ เพื่อแจ้งไปยงั อปท.ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรงุข้อมูลให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันก่อนสง่ข้อมูลให้กรมบญัชีกลางเพือ่จ่ายต่อไป 

  3.6 กรณีที่ อปท.เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุหรือเงินเบี้ยความพิการ และ
ส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลางตามข้อ 1.6แล้ว ให้น าเงินทีเ่รียกคืน
ดังกล่าวสง่เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลงัของ อปท.ตามข้อ 1.1 

  3.7 ให้แจ้งผลการโอนเงินและข้อมลูการน าเงินสง่คืน(ถ้ามี)พร้อมทั้งรายงาน
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทางระบบอิเล็กทรอนกิส์ฯให้ สถ.เก็บไว้เพือ่การ
ตรวจสอบ 

  4. ก าหนดเวลาในการสง่ข้อมลูระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุหรือเงินเบี้ยความพิการให้เป็นไปตามปฏิทินการ
ท างานที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  5. ส าหรบัวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS วิธีปฏิบัตงิานในระบบอเิล็กทรอนิกส์
ฯและวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถือปฏิบัติตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

  6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปรากฏว่ามีเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุหรือเงินเบี้ยความ
พิการเหลือจ่ายให้กรมบญัชีกลางด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงิน
อุดหนุนทั่วไปของ อปท.แตล่ะแหง่ต่อไป 

 ปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางตั้งแต่เดอืน มกราคม 2563  
 มกราคม 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 มกราคม 2563 
 กุมภาพันธ์ 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
 มีนาคม 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 มีนาคม 2563 
 เมษายน 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 เมษายน 2563 
 พฤษภาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชี 8 พฤษภาคม 2563 
 มิถุนายน 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 มิถุนายน 2563 
 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชี 10 กรกฎาคม 2563 
 สิงหาคม 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 2563 
 กันยายน 2563  โอนเงินเข้าบัญชี 10 กันยายน 2563 
ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2563  
ประธาน   เชิญปลัดอบต. ช้ีแจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 

                    พ.ศ. 2563 
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นางชนาภา  สุภักดี        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน     
ปลัดอบต.                   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม 
   ข้อ 20 นอกจากการประชุมครั้งแรก ตามข้อ 6 แล้ว  การประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
   มี 2 ประเภท คือ   1. การประชุมสามญั     2. การประชุมวิสามัญ 
   ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาเริ่มต้นสมัย    

ประชุมสามญัประจ าปีของแต่ละสมัยนั้น  วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปี           
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 

                                ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรกึษาในที่ประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
                                โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถ่ินมมีติแล้วใหป้ระธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของสภา         
 ท้องถ่ินพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประธาน   เชิญสมาชิกเสนอ สมัยประชุมสมัยสามญัประจ าปีพ.ศ. 2563 ว่าจะ 
    ควรเริ่มเมื่อใด 
นายชาญ  กล้าจริง  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมปี พ.ศ.2563  อีกจ านวน 3 สมัย ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 12       สมัยที่ 2  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 1-15 
 สมัยที่ 3 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-31  
 สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 16-30  
ประธาน  ท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมในการให้ความเห็นชอบการ

ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน 3 สมัย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

4.2 กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสมยัแรกของปีถัดไป 
ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอ 
นายชาญ  กล้าจริง ขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามญัสมัยแรกของปีถัดไป  พ.ศ.2564 
สมาชิกอบต.หมู่ 12       ก าหนดในเดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1-15  
ประธาน ท่านสมาชิกมที่านใดจะเสนอหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ

การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 
 ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   ระหว่างวันที่ 1-15  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
   4.3  กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงรำยจำ่ยหมวดค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า มีความจ าเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร  ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562  ซึ่งตามข้อบัญญัตงิบประมาณ 2563   

 



 

10 
ได้ก าหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2561 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนด าเนินการ
จัดหาตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 28 รายละเอียด
ดังนี ้

   กองคลัง 

(1)ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1  จ ำนวน 2 เครื่อง 

 ข้อควำมเดิม 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

1.ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ  

2.ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
สูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB ,มี
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง , มีช่องเช่ือมต่อ แบบ HDML หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac ) และ Bluetooth            
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ข้อควำมใหม่ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง ราคา 44,000 บาท   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า 
ดังนี ้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรอื 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 base-
T หรอืดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือ  ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

(2) ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) รำคำ 8,000 บำท 



 

         ๑๒ 

   ข้อควำมเดิม 

-เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm) ,  

-มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า) ได้  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed ) , สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร
ได้ ทั้งสีและขาวด า 

-สามารถท าส าเนาได้สงูสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b , g , n ) 

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 

ข้อควำมใหม่ 

-เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

 



 

๑๓ 

-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm) ,  

-มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด าและสี) ได้  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed )  

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ ทั้งสีและขาวด า 

-สามารถท าส าเนาได้สงูสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b , g , n )ได ้

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 

กองสวัสดิกำร 

ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1 รำคำ 22,000 บำท 

ข้อควำมเดิม 

-  เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผ้ลิต 



 

๑๔ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพ ต่อนาที (ipm) ,มีความเร็วในการพิมพส์ีส าหรบักระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) , สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200 x 600 dpi , มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed ) , 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ ทั้งสีและขาวด า , สามารถท าส าเนาได้สงูสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา , สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเ์ซน็ต์ , มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bace-T หรือดกีว่าจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b , g 
,n)ได้ , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น , สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , 
Legal และ Custom  

ข้อควำมใหม่ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า 
ดังนี ้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรอื 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 base-
T หรอืดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ประธาน ท่านสมาชิกฯจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มจีะขอมตทิี่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 20 เสียง   
ระเบียบวาระที่ 5          เรื่อง อื่นๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
นายโกวิท  ขอเสนอปัญหาในพื้นที่ เพือ่ฝากผู้บรหิารได้ช่วยจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปญัหา 

1. ปัญหาถนนจากวังนา-หนองสทีอน เป็นหลมุเป็นบ่อ  หลงัจากวางทอ่แล้วถนนทรุด  
ท าให้ประชาชนเกิดอบุัติเหต ุ
2. ถนนจากหน้าโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ไปบ้านโนนสมบูรณ์ วางท่อแล้วถนนทรุดเช่นกัน 

ประธาน ฝากท่านท าหนังสือแจ้งปญัหาความเดือดร้อนเข้ามาเป็นหนงัสือ และภาพถ่ายเพื่อให้
กองช่างได้ออกไปตรวจสอบ 

นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2) -ขอฝากผูบ้รหิารได้ช่วยพิจารณาเรื่องการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์เส้นทาง ใน
ต าบล เพื่อให้ผูส้ัญจรไปมาได้ทราบระยะทาง ตามจุดแยกต่างๆ 

นางนารีรัตน์(ส.อบต.ม.1) - ขอแจ้งเรื่องการใช้น้ าหนองตาด าของศูนย์ฮอนด้า สบูไปใช้โดยรดหญ้า และใช้ในงาน
ของศูนย์ฯเอง ซึง่น้ าตรงนี้ต้องเก็บไว้เพือ่ผลิตน้ าประปาภูมิภาค 

 - และเรื่องถนนรอบหนองตาด าช ารุด ฝากผู้บริหารได้แก้ไขและซ่อมแซม 
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ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 13.00 น.     
 

                     ลงช่ือ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังด ี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทรบ์ัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

                          ลงช่ือ    บุญกอง  หาญเสนา    ผู้ตรวจรายงานประชุม 
( นายบุญกอง  หาญเสนา) 

  


