
 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2562 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

****************** 
  ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชวย   พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ บุญชวย   พันธุกลวยไม  
2 นายวสันต      อินทรจันทร รองประธานสภาฯ วสันต    อินทรจันทร  
3 นายอารมณ     พึ่งตระกูล สมาชิกสภาฯ อารมณ   พึ่งตระกูล  
4 นายชัยรัชต     ทองทา สมาชิกสภาฯ ชัยรัชต  ทองทา  
5 นายปญญา   เหมือนสกุล สมาชิกสภาฯ ปญญา   เหมือนสกุล  
6 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  
7 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค  คํารื่น  
8 นายประภาส   ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส   ทองไพบูลย  
9 นายหาร       รวมสันเที๊ยะ สมาชิกสภาฯ หาร   รวมสันเที๊ยะ  

10 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวัสดิ ์  
11 นางประเชิญ    ผดุงวาส สมาชิกสภาฯ ประเชิญ    ผดุงวาส  
12 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  
13 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  
14 นางสาวชลอ   เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ ชลอ   เฉลิมทอง  
15 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  
16 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  

 
 
ผูไมมาประชุม 
 - ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  
4 นางสาวพัชรา   สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
5 นายนัตติพงษ   ไชยสาคร จางเหมา นัตติพงษ   ไชยสาคร  

 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาที ่
เปนประธานฯ ในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ที่ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ 
 - ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ที่ประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และไดมีมต ิ
รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทูถาม 
 
ระเบียบวาระที ่4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม 
   การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป 2562  
ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ 
เลขานุการฯ อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน   

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคการบริหารสวนทองถิ่น  (ฉบับที ่2) 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายกําหนด 

  (2)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

  (3)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป                               

และตองปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ประธานฯ   ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  แจงวาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
   ขอจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ 2 โครงการรวมงบประมาณ
   ทั้งสิ้น 984,000 บาท นายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง จึงเสนอมายังสภาองคการ
   บริหารสวนตําบลเสาธงเพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม จึงใหสมาชิกสภาสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลเสาธง ทุกทานพิจารณาและขอมติ ดังนี้  
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ประธานฯ   ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  แจงวาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
   ขอจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ 2 โครงการรวมงบประมาณ
   ทั้งสิ้น 984,000 บาท นายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง จึงเสนอมายังสภาองคการ
   บริหารสวนตําบลเสาธงเพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม จึงใหสมาชิกสภาสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลเสาธง ทุกทานพิจารณาและขอมติ ดังนี้   
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ 
เลขานุการฯ   ผมขอรายงานยอดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562           28,338,625.05 
   หัก บัญชีเงินรับฝาก               289,950.00 
   หัก เงินเดือนคาจางประจําคาจางชั่วคราว จํานวน 6 เดือน  2,129,640.00     
 คาตอบแทนสมาชิกสภา เลขา สภา อบต. 6 เดือน  727,200.00 
 สํารองกรณีฉุกเฉินเกิดสาธารณภัย                    2,500,000.00 
                   5,646,790.00 
   คงเหลือเงินสะสมที่นําไปบริหารได ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562                22,691,835.00 
   ทั้งนี้ไดสํารองเงินสะสมไวเพื่อใชจายในกรณีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดแลว 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานฯ   จึงขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง พิจารณาและขอมติ ดังนี้ 
   5.1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมถนนสายหมูที่ 4 ตําบลเสาธง เชื่อมตอ 
   หมูที่ 2 ตําบลตานิม กวาง 4.50 เมตร ยาว 230 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
   กวา 1,035 ตารางเมตร (ผิวทางใหมป ูPara Asphaltic Concrete) จํานวน 495,000 บาท 
   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที ่7 ขอ 25 
   (ตามแบบอบต.เสาธงกาํหนด และมีวิศวกรรับรองแบบ)     
ประธานฯ  จึงขอใหสมาชิกสภาฯ หมูที่  4 ต.เสาธง ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นายประภาส(เสนอ)  ดวยประชาชนหมูที่  4 ต.เสาธง มีความจําเปนตองซอมแซมถนนสาย หมูที่ 4 
   ตําบลเสาธง เชื่อมตอ หมูที่ 2 ตําบลตานิม กวาง 4.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 
   0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,035 ตารางเมตร (ผิวทางใหมปู Para Asphaltic 
   Concrete) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและเพื่อประโยชนของประชาชนครับ 
   (ตามเอกสารประชุมประชาคมความเดือดรอนของประชาชน)     
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและอนุ มัติ ใหจายขาดเงินสะสมประจําป 2562 
   โครงการซอมแซมถนนสายหมูที่ 4 ตําบลเสาธง เชื่อมตอ หมูที่ 2 ตําบลตานิม 
   กวาง 4.50 เมตร ยาว 230 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา         
   1,035  ตารางเมตร (ผิวทางใหมปู Para Asphaltic Concrete) (ตามแบบอบต.เสาธง 
   กําหนด และมีวิศวกรรับรองแบบ)     
ที่ประชุม  อนุมัต ิ14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
                               5.2 การพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนลาดยางสายหนาบานผูใหญอุดร โฉมยา 
   หมูที่ 5 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กวาง 3.50 เมตร ยาว 285.00 เมตร  
   หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 997.50 ตารางเมตร จํานวน 489,000 บาท  
   (ผิวทางใหมปู Para Asphaltic Concrete) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
   ที่ 2 หนา 8 ขอ 29 (ตามแบบอบต.เสาธง กําหนด และมีวิศวกรรับรองแบบ)     
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ประธานฯ  จึงขอใหสมาชิกสภาฯ หมูที่  5 ต.เสาธง ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นายหาร (เสนอ)  ดวยประชาชนหมูที่  5 ต.เสาธง มีความจําเปนตองกอสรางถนนลาดยาง  
   สายหนาบานผูใหญอุดร โฉมยา หมูที่ 5 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กวาง 3.50 
   เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 997.50 ตารางเมตร  
   (ผิวทางใหมปู Para Asphaltic Concrete) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและ     
   เพื่อประโยชนของประชาชนครับ (ตามเอกสารประชุมประชาคมความเดือดรอน
   ของประชาชน    
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและอนุ มัติ ใหจายขาดเงินสะสมประจําป 2562 
   โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหนาบานผูใหญอุดร โฉมยา กวาง 3.50 เมตร 
   ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 997.50 ตารางเมตร 
   (ผิวทางใหมปู Para Asphaltic Concrete (ตามแบบอบต.เสาธงกําหนด และมีวิศวกร
   รับรองแบบ)             
ที่ประชุม  อนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.3 การพิจารณาอนุมัตโิอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
เลขานุการฯ  อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
    รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น รายละเอียดดังนี ้
   ๕.๓.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
   เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 5,600 บาท  
   เปนเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท 
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง จํานวน 11,200 บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว 2,600,000 บาท 
   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) ประเภทโครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
   สํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว  เปนเงิน 11,200 บาท รายละเอียดดังนี ้
   รายการที่ 1 เกาอี้สํานักงาน SK 011 L จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 11,200 บาท 
   คุณลักษณะ 
   T – Bar ระบบโยกทั้งตัวปรับเอนแผนหลังไหล และศรีษะ 
   Gas-life แกสลีฟ ระบบปรับระดับขึ้น – ลงที่ขาเกาอ้ี 
   ขนาด W 65 x D 76 x H 115 cm.  
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562 (รายการที่ 1)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.๓.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
   เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๑๐ ตัวๆ 1,400 เปนเงิน    
   ๑๔,๐๐๐ บาท 
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง จํานวน 14,000 บาท จากงบประมาณท่ีตั้งไว 2,600,000 บาท 
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   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) ประเภทโครงการจัดซื้อ  
   ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 10 ตัว เปนเงิน 14,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
 

   รายการที่ 2 เกาอี้สํานักงาน SK 004 จํานวน 10 ตัว 
   คุณลักษณะ 
   T – Bar ระบบโยกทั้งตัวปรับเอนแผนหลังไหล และศรีษะ 
   Gas-life แกสลีฟ ระบบปรับระดับขึ้น – ลงที่ขาเกาอ้ี 
   ขนาด W 58 x D 62 x H 88 cm.  
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562  (รายการที่ 2)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.๓.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562 
   เพื่อจัดซื้อ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 18,700 บาท  
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง จํานวน 18,700 บาท จากงบประมาณท่ีตั้งไว  2,600,000 บาท  
   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑโฆษณาและการเผยแพร (กองชาง) ประเภทโครงการ 
   จัดซื้อ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 18,700 บาท รายละเอียดดังนี ้
   รายการที ่3 แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 18,700 บาท  
   1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution)....พิกเซล 
   2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว 
   3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backight 
   4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
   5) ชองตอ HDML ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณและเสียง 
   6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 
   7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562  (รายการที่ 3)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.๓.๔ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
   จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,100 บาท 
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
   สิ่งกอสราง จํานวน 7,100 บาท จากงบประมาณท่ีตั้งไว 2,600,000 บาท 
   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) ประเภทจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ        
   ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,100 บาท 
   รายละเอียดดังนี ้
   รายการที่ 4 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
   จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 7,100 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
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   - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอ 
     นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (Ipm)  
   - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที  
     (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ซอง 
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน   
   - สามารถใชไดกับ A3, A4 Letter, Legal และ Custom 
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม   ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562 (รายการที่ 4)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.๓.๕ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
   เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) 
   จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22, 000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง              
   จํานวน 22, 000 บาท จากงบประมาณท่ีตั้งไว 2,600,000 บาท 
   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) ประเภทจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
   สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง                    
   ราคา 22, 000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   รายการที่ 5 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม 
   นอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 22, 000 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
   มีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
   พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz 
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics   
   Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ     
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
   ขนาดไมนอยกวา 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                         
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
   หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
    หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
   - มีแปนพิมพและเมาส  
   - มีจอแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด      
   ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
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ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562 (รายการที่ 5)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
   5.๓.๖ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562  
   จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   โอนจาก หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
   จํานวน 5,900 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว 2,600,000 บาท 
   โอนไปตั้งจาย ในหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) ประเภทจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
   ขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   รายการที่ 6 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําป 2562  (รายการที่ 6)   
   14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
ประธานฯ  มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม 
ที่ประชุม  ไมมี 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
     (ลงชื่อ)    สมประสงค  นาคนาคา  (ผูจดรายงานการประชุม) 
                        (นายสมประสงค  นาคนาคา)   
                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 
     (ลงชื่อ)          พนา  เปยมบุญ       (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                    (นายพนา  เปยมบุญ) 
                                                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 
     (ลงชื่อ)       ปญญา   เหมือนสกุล    (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
        (นายปญญา   เหมือนสกุล) 
                                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง   
 
     (ลงชื่อ)      จํานงค  เนื่องภิรมย     (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                                                               (นายจํานงค  เนื่องภิรมย)           
                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   
               (ลงชื่อ)     บุญชวย  พันธุกลวยไม   (ผูรับรองรายงานการประชุม) 
                (นายบุญชวย   พันธุกลวยไม) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

 




