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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ   ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายฉอ้อน  แร้นพิมาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด 
นางไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ   แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ฉอ้อน  แร้นพิมาย 
ครองสิน   ทองเครือ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
ฉันทนา   เรืองการ 
อุทัย  สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญก าเนิด 
ไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
บุญหลาย  วิไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
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นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์  อาจศึก 
กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์  พูนดี 
วิเชียร  พลีดี 

 
 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้  
  นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๒   ลากิจ 
  นายไพศาล  เหล็กกรุง          ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๘   ลากิจ 
           ๑.๒  ประธานเชิญ  นายจาตุรงค์  ถนอมกลาง  ปลัดอ าเภอพิมายหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  
พบปะเสนอแนะแนวทางการท างานแก่สมาชิกสภาฯ  นายจาตุรงค์  ถนอมกลาง  กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก
นายอ าเภอให้มาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองในครั้งนี้  ตนเองได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดอ าเภอ
ประสานงานประจ าต าบลในเมืองซึ่งเป็นต าบลที่มีขนาดใหญ่ประชากรมากและมีปัญหาในการพัฒนามากด้วย  
เช่น  ปัญหาถนนช ารุดบริเวณบ้านส่วย-ต าบลรังกาใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานของบประมาณในการก่อสร้างกับ
ทางจังหวัดแล้วงบประมาณกว่าสี่ล้านบาท  ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร  ส าหรับการพัฒนาอ่ืนๆ ขอให้
สมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับฝ่ายก านันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรงความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัญหาในหมู่บ้าน  เกี่ยวกับปัญหาการดูแลและการใช้ประโยชน์
ที่สาธารณะนั้น  หากเป็นการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการได้
เลยไม่ต้องท าเรื่องขออนุญาต  แต่หากเป็นโครงการประเภทอ่ืนต้องขออนุญาตก่อน  หากมีปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานขอเชิญปรึกษาได้ตนพร้อมจะช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
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    ๑.๓  ประธานขอเชิญ  นายวุฒิชาติ  มวยดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)   
ได้พบปะและแจ้งข้อราชการต่อที่ประชุม  ซึ่งนายวุฒิชาติ  มวยดี  กล่าวว่าด้วยหอประชุมโรงเรียนท้าวสุรนารีได้
ก่อสร้างมาเป็นเวลานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติ
ว่าเห็นควรก่อสร้างใหม่  จึงได้ร่วมกันจัดหาทุนก่อสร้างโดยการจัดท าผ้าป่าเพื่อหาทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน
เพ่ือประโยชน์ของกิจการโรงเรียนและสาธารณชน จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมืองเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนต่อไป  และขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองทุกท่านใว้ ณ โอกาสนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
       มตทีิป่ระชุม  รับรอง  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การก าหนดสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
       ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา ๕๓ ระบุว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 
    นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  เสนอว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ขอให้ก าหนดจ านวน ๔ สมัย  มีผู้รับรองคือ  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  และนายณัฐพงษ์  
ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ 
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงสรุปว่า การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดสี่สมัยซึ่งรวมทั้งสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
ต่อไปให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอที่ประชุมว่าระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ก าหนดดังนี้      
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๗-๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑๗-๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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   มีผู้รับรองคือ  นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และ นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ส.อบต.  หมู่ที่ ๒๐ 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ไดเสนอความเห็น
เพ่ิมเติมอีก  ประธานสภาฯ จึงได้สรุปและกล่าวว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนด
จ านวนสี่สมัยโดยรวมทั้งสมัยประชุมสามัญสมัยแรกด้วย  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๗-๒๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑๗-๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๕.๒  การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒    
       ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
   นายอุทัย  สอพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  
๒๕๖๒   คือวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   มีผู้รับรองคือ นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  และนายเฉียบ  สบาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๗   
   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงสรุปว่า การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๒  คือวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๕.๓   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 
   ประธานเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ชี้แจงญัตติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้       
   ด้วย  นางบานชื่น  อาศัยนา  อยู่บ้านเลขท่ี  ๑๕๐  หมู่ที่ ๑๓  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โฉนดที่ดินเลขที่  94135 ระวาง  5539III3278  เลขที่ดิน  
564  หน้าส ารวจ  15365  ที่ดินตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ีดิน  1  ไร่–
งาน 88  9/10 ตารางวา  โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์อุทิศที่ดินแปลงดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ในเมือง
ทั้งหมด  โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายและค่าตอบแทนใดๆ  จากองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมือง  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองพิจารณาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมืองต่อไป  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป  
   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ๕.๔  การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
    ประธานฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงรายละเอียดแห่งญัตติที่เสนอซึ่งขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งบลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้ 
  1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10  ซอยทางเข้า  งบประมาณ  496,000  บาท (หน้า 
104  โครงการที่ 34) 
  รายละเอียดเดิม  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  170 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนคอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า   1,020  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้างตาม
รายละเอียดและตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
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  ขอ แก้ไขเป็น  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  137 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20 
เมตร  หรือมีพ้ืนคอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า   822  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้าง  งบประมาณ  
496,000  บาท  ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต.ก าหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย 
  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  14  ซอยยุวดี  งบประมาณ  192,000  บาท (หน้า 
106  โครงการที่ 54) 
  รายละเอียดเดิม  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง2เมตรยาว  179เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนคอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า   358  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2 ข้างตามรายละเอียดและ
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน   1 ป้าย 
  ขอแก้ไขเป็น  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  129 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนคอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า   387  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน   1 ป้าย 
  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

  ๕.๕  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ประธานฯ ขอเชิญนายกได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดญัตติโอนงบประมาณและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมืองได้กล่าวว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ว่าการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานต่างๆ 
และได้ท าการเสนอรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาในการประชุมประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 โดยที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  นั้น  
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด  4  ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และข้อ  29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณและ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่นโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  จึงขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
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งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมือง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือพิจารณาและให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เอกสารปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
    รายการที่ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วยการโอนเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ มีดังนี้  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ส านักงานปลัด   
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  81   หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุดจ านวน  3  ชุด เป็นเงิน  11,400 บาท ( โอนเพิ่มจากข้อบัญญัติ
หน้า 81  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  1,600  บาท และจากข้อบัญญัติหน้า   79  รายการค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  9,800  บาท ) 
   กองคลัง  
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  83   หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุดจ านวน 2 ชุด เป็นเงิน  7,600 บาท( โอนเพิ่มจากข้อบัญญัติหน้า   
83  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  3,000  บาท และจากข้อบัญญัติหน้า   83  รายการค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  4,600  บาท ) 
   แผนงานการศึกษา  
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  91   หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  3,800 บาท( โอนเพิ่มจากข้อบัญญัติ
หน้า   91  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  3,000  บาท และจากข้อบัญญัติหน้า   90  รายการค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  800  บาท ) 
   แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   กองช่าง 
   ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  98    หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watt) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 
2,800 บาท  (โอนเพิ่มจากจากข้อบัญญัติหน้า 97  รายการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  2,800  บาท) 
   ๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  98    หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด  เป็นเงิน  3,800 บาท (โอนเพิ่มจากจากข้อบัญญัติหน้า  97  
รายการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  3,800  บาท) 
  แผนงานการเกษตร  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
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   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  120   หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  3,800 บาท ( โอนเพิ่มจากข้อบัญญัติ 
 
หน้า  120  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  3,000  บาท และจากข้อบัญญัติหน้า 119  รายการค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  800  บาท ) 
    รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   ส านักงานปลัด  
   ๑.  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่  81    หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    
   แก้ไขข้อความจาก เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1  เครื่อง  แก้ไขเป็นเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
   ๒.  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  81    หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
   แก้ไขข้อความจาก เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA (600 Watt) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน  4  เครื่องๆละ 5,800 บาท  แก้เป็นเพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA (480 Watt) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจ านวน  2  เครื่องๆละ  2,800  บาท 
   กองคลัง  
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  83    หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    
   แก้ไขข้อความจาก เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA (600 Watt) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน  1  เครื่อง  แก้เป็นเพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watt) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจ านวน  1  เครื่อง 

   แผนงานการศึกษา   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  91  หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    
   แก้ไขข้อความจาก เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA (600 Watt) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน  1  เครื่อง   แก้เป็นเพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watt) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจ านวน  1  เครื่อง 

   แผนงานการเกษตร  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หน้าที่  120   หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    
  แก้ไขข้อความจาก เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA (600 Watt) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  จ านวน  1  เครื่อง   เป็น เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watt) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทจี านวน  1  เครื่อง 
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  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
สอบถามจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑  การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในเมืองเกมส์  ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๑   
    ประธานเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงรายละเอียดและนายกฯ ได้มอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
   นายนิพนธ์  ปฏิภัทรศรีสกุล  นักพัฒนาชุมชน   กล่าวว่าก าหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  
๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)  ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
ได้แก่ 
  ๑.  ฟุตบอล ๗  คน  ประเภทประชาชนชาย  
   ๒.  ฟุตบอล  ๗  คน  ประเภทเยาวชนชาย  อายุไม่เกิน  ๑๔  ปี  
   ๓.  ฟุตซอลชาย  ประเภทประถมศึกษา  อายุไม่เกิน  ๑๒  ปี  
   ๔.  ฟุตซอลประชานหญิง  
   ๕.  วอลเลย์บอลประชาชนหญิง  
   ๖.  เปตองประเภททีม ๓ คน  ประเภท  ทีมหญิง  และทีมชาย  
   ๗.  กีฬาเบ็ดเตล็ด  
  นายวิรุฬ  นัยจรัส  เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การเกษตร  กล่าวว่า  ส าหรับกติกาการแข่งขันปีนี้ขอเรียนหารือที่ประชุมว่า  ส าหรับผู้เล่นจะให้เป็นนักกีฬา
ภายในหมู่บ้านหรือให้ยืมตัวผู้เล่นผู้เล่นจากหมู่บ้านอ่ืนหรือไม่อย่างไร  ซึ่งที่ประชุมตกลงว่าให้ใช้ผู้เล่นในหมู่บ้าน
เท่านั้น  สวนกติกาอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามกติกาสากล  ส าหรับเอกสารใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง
นักกีฬาจะประสานงานต่อไป 
   นางสาวศิริพันธ์  บุญญานุสนธิ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้กล่าวขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบื้องใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  ซึ่งท าให้การ
แข่งขันส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ปีนี้ใช้สนามกีฬาโรงเรียนท้าวสุรนารี
เนื่องจากมีความเหมาะสม  สนามมีความสวยงาม  มีต้นไม้ให้ความร่มเย็นเป็นที่พักนักกีฬาและผู้ร่วมงานได้ดีและ
ขอความร่วมมือให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกหมู่บ้าน  ซึ่งจะมีการประกวดขบวนพาเหรดด้วย   การจัดการ
แข่งขันกีฬาประชาชนนั้น  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกด้านการกีฬา   ส่งเสริม
ให้ประชาชนออกก าลงกาย  สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและต าบลซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น  และก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ที่จะต้องส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน  เป็น
ตัวแทนของประชาชนต้องมีความอดทนเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและก าลังทรัพย์เพ่ือดูและประชาชน  จึงขอให้
ก าลังใจสมาชิกสภาทุกท่านได้ท าหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาถนนช ารุดสืบเนื่องจากที่ปลัด
จาตุรงค์  ถนอมกลางกล่าวไว้ว่าถนนบริเวณบ้านส่วย  หมู่ที่ ๓ เชื่อมกับต าบลรังกาใหญ่นั้น  ตนได้รับการร้อง
ทุกข์จากประชาชนจ านวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ขณะนี้ได้ส ารวจ
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ประมาณการและส่งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า  ระยะทาง
ประมาณ  ๕๐๐  เมตร  งบประมาณกว่าสี่ล้านบาท  ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก  อบต.ของเรามีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องของบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากต้องถม  
 
 
คลองเพ่ือป้องกันดินยุบตัวหากไม่ถมคลองถนนก็จะช ารุดทรุดตัวอีกจึงต้องมีการวางท่อในคลองเดิมแล้วถมดิน
ก่อนแล้วเทคอนกรีตก็จะท าให้ถนนกว้างขึ้นและไม่ทรุดตัวอีก  ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นในวันพรุ่งนี้ตนจะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองน ายางมะตอยส าเร็จรูปที่มีอยู่ไปซ่อมแซมถนนที่
ทรุดตัวก่อน  จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาฯ และจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมแซมต่อไป  
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิด การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองสมัยสามัญสมัยแรก  ครั้งที ่๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  เมื่อเวลา   
๑๕.๐๐ น.   
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 
 
                      ลงชื่อ  ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๔  
 
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๑  
 
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๔  
 
 
 
                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง 
 


