
-สำเนา- 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565   

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

---------------------------------------------------- 
 
ผูเขาประชุม  10 คน 
ผูไมมาประชุม  1 คน 
ผูเขารวมประชุม  9  คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายรวม  แสงผักแวน ประธานสภา อบต. -รวม-  
2 นายโชคอำนวย  บุษบาสระนอย รองประธานสภา อบต. -โชคอำนวย-  
3 นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ เลขานุการสภา อบต. -รพีพรรณ-  
4 นางชนิตา  ชุมเกษม ส.อบต.หมูท่ี 1 -ชนิตา-  
5 นายธีรพงษ  คำวิเชียร ส.อบต.หมูท่ี 2 -ธีรพงษ-  
6 นางสายชล  นอยพริ้ง ส.อบต.หมูท่ี 3 -สายชล-  
7 นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 4 -กิตติศักดิ-์  
8 นายวิโรจน  ขอบสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 5 -วิโรจน-  
9 นายพรชัย  เทียนสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 7 -พรชัย-  

10 นายอำนวย  เภากลาง ส.อบต.หมูท่ี 8 - ลาประชุม 
11 นายเสนห  ยันสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 9 -เสนห-  

 

ผูเขารวมประชุม  9  คน 
ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเทือง  ภักเกษม นายก อบต. -ประเทือง-  
2 นายชูชาติ  ชุมเกษม รองนายก อบต. -ชูชาต-ิ  
3 นายประเสริฐ  เอ่ียมสำโรง รองนายก อบต. -ประเสริฐ-  
4 นายบรรทม  แกวสำโรง เลขานุการนายก อบต. -บรรทม-  
5 นางสาวสุภาพร   เอ่ียมสำโรง นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ 
-สุภาพร-  

6 นายสำเริง  บุญสำโรง ผูใหญบาน  หมูท่ี  10 -สำเริง-  
7 นายสิงห  ชีพกระโทก ผูใหญบาน  หมูท่ี  6 -สิงห-  
8 นายสุวิช  ยังกระโทก ผูใหญบาน  หมูท่ี  7 -สุวิช-  
9 นางวรรณภา  ผาตะคุ ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 5 -วรรณภา-  
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นายรวม แสงผักแวน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระ 

รัตนตรัย นำสวดมนตและกลาวเปดประชุม  เวลา 09.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชมุ 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรงสมัยสามัญ สมัยที่ 1   

ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุก
ทานตรวจสอบ(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) ครับ และมี
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป 
พ.ศ.2565  เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565  โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทูถาม 
   ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนเรื่องท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอใหม จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให 
เลขานุการสภาฯ นำเสนอระเบียบที่เกี่ยวของตอที่ประชุมทองถิ่นตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสำโรง  

เลขานุการสภาฯ  การอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของผูบริหาร 
ทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ นำเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
    พ.ศ.2565  ตอท่ีประชุมครับ 
นายกอบต.   นำเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รายละเอียดการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2565 สำนักปลัด  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรืออิเล็กทรอนิกส  ดังนี้   
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1.แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร All In One  สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง ราคา 17,200  บาท 

ขอความเดิม ขอความใหม 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One  
สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง  
ราคา 17,200  บาท โดยจัดซื ้อตามเกณฑราคากลาง
ค ุณล ักษณะพ ื ้ นฐานการจ ัดหาอ ุปกรณ และระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันที่  12  
พฤษภาคม  2563 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 
2.2 GHz จำนวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Scolled st. Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน  1  หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (Ecternal) จำนวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา  
1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
-สามารถใช Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac)   Bluetooth 
 
 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One  
สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง  
ราคา 17,000  บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 
core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา 3.7  GHz 
จำนวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 
4 MB  
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid Stste Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน  1  หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 
ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
-สามารถใชงานไดไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE802.11  ac)   
และ Bluetooth 
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1.2 เครื ่องพิมพ MultiFunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั ้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื ่อง 
งบประมาณตั้งไว  จำนวน  7,500  บาท 

ขอความเดิม ขอความใหม 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องพิมพ MultiFunction แบบ
ฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   
จำนวน 1 เครื่อง ราคา  7,500  บาท โดยจัดซ้ือตาม
เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันท่ี  
12  พฤษภาคม  2563 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน 
Printer,copier,Scanner และFax  ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802,11b, s, n) ได  
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Leter, Legal และ Custom 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องพิมพ MultiFunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   
จำนวน 1 เครื่อง ราคา  7,500  บาท โดยจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ    
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,copier  และ 
Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได  
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Leter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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1.3 เครื่องพิมพ MultiFunction เลเซอร หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว จำนวน 15,000 บาท  
 

ขอความเดิม ขอความใหม 
-เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี(เครื่องสแกน) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด
องคการบริหารสวนตำบลสำโรง ราคา 15,000 บาท โดย
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
ประกาศ ณ วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
18 หนาตอนามี(ppm)  
-มีหนวยความจำ(Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE802.11b,g,n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
 

-เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ 
LED ส ี จำนวน  1  เครื่อง  ของสำนักปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลสำโรง  ราคา 15,000 บาท  โดยจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ    
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
20 หนาตอนาที (ppm)  
- มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบลงทุนหมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรืออิเล็กทรอนิกส  ดังนี้   

2.1  เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้งไว จำนวน  
17,200  บาท 

ขอความเดิม ขอความใหม 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One  
สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง  
ราคา 17,200  บาท โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันท่ี  12  
พฤษภาคม  2563 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 
2.2 GHz จำนวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Scolled st. Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน  1  หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา  
1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
-สามารถใช Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac)   Bluetooth 
 
 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One  
สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง  
ราคา 17,000  บาท โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 
2564 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 
core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา 3.7  GHz จำนวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 
MB  
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid Stste Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน  1  หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
-สามารถใชงานไดไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE802.11  ac)   
และ Bluetooth  
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2.2  เครื ่องพิมพ MultiFunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั ้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณตั้งไว  จำนวน  7,500  บาท 

ขอความเดิม ขอความใหม 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องพิมพ MultiFunction แบบ
ฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   
จำนวน 1 เครื่อง ราคา  7,500  บาท  โดยจัดซ้ือตาม
เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันท่ี  
12  พฤษภาคม  2563 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน
Printer,copier,Scanner และFax  ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802,11b, s, n) ได  
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Leter, Legal และ Custom 
  

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องพิมพ MultiFunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   
จำนวน 1 เครื่อง ราคา  7,500  บาท โดยจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ     
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,copier  และ 
Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได  
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Leter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ลำดับท่ี รายการเดิม รายการใหม 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   ๑.๑ โครงการกอสรางอาคารหองน้ำสาธารณะ 
อบต.สำโรง (แบบ ๕ หอง) เพ่ือดำเนินโครงการ
กอสรางอาคารหองน้ำสาธารณะ (แบบ ๕ หอง) 
พ้ืนท่ีใชสอยรวม  ๒๘.๐๐  ตร.ม. 
งบประมาณตั้งไว   ๔๗๙,000   บาท 
งบประมาณคงเหลือ  455,000  บาท 
โอนลดจำนวน   80,๐๐๐   บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานสำโรง 
ม.6 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 437.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
196.65 ลบ.ม. พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกำหนด 
งบประมาณตั้งไว   200,000   บาท 
โอนลดจำนวน   200,๐๐๐   บาท 
1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองตะแบก ม.5 ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
270.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.30 ม. พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกำหนด 
งบประมาณตั้งไว   200,000   บาท 
 
โอนลดจำนวน   199,๐๐๐   บาท 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   ๑.๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายท่ี 1)  บานสำโรง ม.6 สายทางถนนภายใน
หมูบานสำโรง 
รายละเอียดโครงการ  ผิวจราจรกวาง  3.50  ม.  
ระยะทาง  100.๐๐  ม.  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  350.๐๐  ตร.ม.  ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 0.20 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกำหนด 
 
งบประมาณ   280,000   บาท 
 
 
  1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองตะแบก ม.5 สายทางถนนภายในหมูบาน
หนองตะแบก 
รายละเอียดโครงการ  ผิวจราจรกวาง  5.00  ม.  
ระยะทาง  51.๐๐  ม.  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  255.๐๐  ตร.ม.  ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.30 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกำหนด 
 
 
งบประมาณ   199,000   บาท 
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ลำดับท่ี รายการเดิม รายการใหม 
 1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโคกขุนละคร ม.7 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 
111.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 277.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.20 ม. พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกำหนด 
งบประมาณตั้งไว   200,000   บาท 
โอนลดจำนวน   199,๐๐๐   บาท 
โอนลดท้ังหมดครั้งนี้จำนวน  678,000 บาท 
 

  ๑.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานโคกขุนละคร ม.7 สายทางถนนภายในหมูบาน
โคกขุนละคร 
รายละเอียดโครงการ  ผิวจราจรกวาง  6.00  ม.  
ระยะทาง  42.๐๐  ม.  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  252.๐๐  ตร.ม.  ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.50 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจำนวน 1 ปาย  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกำหนด 
งบประมาณ   199,000   บาท 
โอนเพ่ิมท้ังหมดครั้งนี้จำนวน  678,000 บาท 

หมายเหตุ 1.1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายท่ี 1)  บานสำโรง ม.6 สายทางถนนภายในหมูบาน  
   สำโรง  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนาท่ี  66  ลำดับท่ี  26 

  1.2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะแบก ม.5 สายทางถนนภายในหมูบาน                   
                   หนองตะแบก  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนาท่ี  75 ลำดับท่ี  154  
   1.3  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคกขุนละคร ม.7 สายทางถนนภายในหมูบานโคก 
           ขุนละคร  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนาท่ี  76  ลำดับท่ี  158  
 

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

ลำดับท่ี รายการเดิม รายการใหม 
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

งบบ ุคลากร หมวดเง ินเด ือน(ฝ ายประจำ)
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน   
งบประมาณ 8,400 บาท 
 
   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนินการ หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
สำนักงาน(เกาอ้ีทำงาน)  จำนวน 3 ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐานพอสังเขป 
เกาอ้ี  

- ขนาดกวาง  54  เซนติเมตร  ลึก 53  
เซนติเมตร สูง 92 เซนติเมตร 

- เบาะบุฟองน้ำ หุมผาตาขายไนลอน พนักพิงต่ำ 
ปรับระดับข้ึนลงดวยระบบไฮโดรลิค มีท่ีวาง
แขน 5 แฉก พรอมลอเลื่อน โครงสรางและท่ี
พักแขนผลิตจากพลาสติก PP 

งบประมาณ   8,400   บาท 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 

หมายเลข 2 ครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญยกมืออภิปรายไดที
ละ 1 คน ครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีการอภิปรายแตอยางใด 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมซ่ึงขณะนี้ครบองคประชุม  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการยกมือครบั 
มติท่ีประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามท่ีนายก 

องคการบริหารสวนตำบลสำโรงนำเสนอทุกรายการ เปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่ีประชุมนำเสนอ 
   1.นายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง(นายประเทือง  ภักเกษม)   

1) การแจกเจลแอลกอฮอลทุกครัวเรือนหลังเทศกาลสงกรานต 
2) การตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานตระหวางวันท่ี 11 – 17 

เมษายน 2565 
3) การดูแลผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) และกลุมเสี่ยง โดยการแจก

ถุงยังชีพและชุดตรวจATK 
4) การเตรียมความพรอมการทำความสะอาดหมูบานทุกหมูบานในตำบล

สำโรง 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง คนท่ี 1(นายชูชาติ ชุมเกษม) 

1) การขอความอนุเคราะหซอมแซมฝงคลองและการขอน้ำอุปโภค บริโภค ให
เขียนคำรองขอความอนุเคราะห เนื่องจากรายละเอียดคอนขางมาก 

2) การปรับปรุงการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
2.1 รถกูชีพใหบริการผูปวยฉุกเฉิน 
2.2 การซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

3. รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง คนท่ี 2(นายประเสริฐ  เอ่ียมสำโรง) 
1) การบริการจัดการขยะ 

1.1 การบริหารจัดการขยะในตำบลสำโรง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชน
มีจิตสำนึกตอสวนรวม 

4. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง(นายบรรทม  แกวสำโรง) 
1) การบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ขณะนี้อยูระหวาง

ดำเนินการจัดหา 
5. นายสิงห  ชีพกระโทก  ผูใหญบานสำโรง หมูท่ี 6   

1) ชมเชยการจัดหองประชุม 
2) เห็นชอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบานสำโรง หมูท่ี 6 
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6. นายสุวิช  ยังกระโทก ผูใหญบานโคกขุนละคร หมูท่ี 7 
1) การบริหารจัดการการเลี้ยงสุกรในหมูบานโคกขุนละคร ผูนำหมูบานได

ดำเนินการดูแลใหเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยรอการประสานจาก
องคการบริหารสวนตำบลสำโรง ในการจัดอบรมกลุมผูเลี้ยงสุกรอีกครั้งหนึ่ง 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ กลาวขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมท้ัง 

กลาวปดประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

                                                     -รพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ-      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ) 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลสำโรง   สมัยสามัย  สมัยที่  2  ประจำป 2565  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2565  แลว  เมื่อวันที่  21  
เมษายน  2565  เห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
   
    (ลงชื่อ)     -กิตติศักดิ์  ชิมสำโรง-    ประธานกรรมการ 

(นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี  6 

 
(ลงชื่อ)       -ชนิตา  ชุมเกษม-      กรรมการ        (ลงชือ่)   -วิโรจน  ขอบสำโรง-     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางชนิตา  ชุมเกษม)                                (นายวิโรจน  เดชสำโรง) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี 1  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี 5 
                          

…………………………………………………………………………………………………………………… 
                         
  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง   สมัยสามัย  สมัยที่  1   ครั้งที่  2  ประจำป 
2565  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565  ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรงไดใหการรับรองแลว    
เม่ือวันท่ี  7  เมษายน  2565  เห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ)        -รวม  แสงผักแวน-                                   
        (นายรวม  แสงผักแวน) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 


