
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

4. นายอรุณ บัวแก้ว ส.อบต.หมู่ที่  1 อรุณ      บัวแก้ว  

5. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

6. นายสายันต์   แย้มอ่วม ส.อบต.หมู่ที่ 4 สายันต์    แย้มอ่วม  

7. นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต.หมู่ที่  9 ณัฐวุฒิ    โภชนา  

8. นายสุนทร              รอดเกิด ส.อบต.หมู่ที่  9 สุนทร    รอดเกิด  

9. นายอมรเทพ            อินทร์เนื่อง ส.อบต.หมู่ที่ 10 อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

10. นายฐปนรรฆ์           แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 12 ฐปนรรฆ์  แก้วมณี  

11. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต.หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

12. นายสมบัติ สรษณะ ส.อบต.หมู่ที่  13 สมบัติ     สรษณะ  

13. นายธีระ                ใจรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 ธีระ       ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์           พัฒน์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ 1 ลากิจ 

2. นายเลิศเชาว์           แซ่เล้า   ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

3. นายสุวิทย์               คงโอ   ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  

4. นายนันทวุฒิ โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  

5. นางอาจินต์ สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์  สกุลรัตน์  

6. นางวิภารัตน์       อักษรพิทักษ์ หัวหน้าส านักปลัด วิภารัตน์  อักษรพิทักษ์  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
   เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักขอลาออก 
นายวิทยา  ทองบัว  ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอดอนสักท่ี สฎ0023.13/79 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
ประธานสภาฯ  เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักขอลาออก ตามที่นายเกริก นุ้ยน้อย
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่ 2 มีความประสงค์ขอลาออกจาก
   ต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่ง
   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปนั้น อ าเภอดอนสัก
   พิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายเกริก นุ้ยน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
   สัก ลาออกได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา12(2) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 
   2563  
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง แจ้งเรื่องพลังงานทดแทน โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักน าร่อง โดยมี      
นายก อบต.ดอนสัก โครงการต่างๆที่น่าสนใจเช่น หมู่11 บ้านเกาะนกเภาใช้พลังงานโซล่าเซลส์ ม.14 บ้าน
   นางก าใช้เตาอบพลังงานโซลาเซลส์เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ใช้เป็นพลังงาน
   ทดแทนให้กับประปาหมู่บ้าน โรงเรียน ใช้ท าโรงปุ๋ยพลังงานชีวภาพ ใช้ในศูนย์เศรษฐกิจ
   พอเพียง เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าแต่ละชุมชน ช่วยคิดค้นโครงการเสนอเข้ามา 
   แล้วทาง อบต.จะประสานงาน ส่งโครงการไปท่ีพลังจังหวัดต่อไป     
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ปลัด/เลขานุการฯ สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 18 
ประธานสภาฯ  พฤษภาคม 2563 

/นายสุเมธ... 
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นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายณัฐวุฒิ  โภชนา  ผมอยากใคร่สอบถามว่าท าไมรายงานการประชุมจึงไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมวันนั้นคือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  มีมติเห็นชอบ 3 โครงการและไม่เห็นชอบ 3 โครงการ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   ดอนสักประชุมอย่างไรก็ให้เขียนรายงานการประชุมเป็นเช่นนั้น ไม่มีใครมาบีบบังคับมติ
   การประชุมได้ ที่ประชุมต้องมีอิสระ มีศักดิ์ศรีและให้เกียรติกันไม่เช่นนั้นก็ไม่มีความ
   จ าเป็นต้องประชุมขอความเห็นชอบซึ่งการประชุมในวันนั้นมีข้อท้วงติงจากสมาชิกหลาย
   ท่านด้วยที่ไม่เห็นด้วยกับการของบประมาณ กระผมจึงไม่ขอรับรองรายงานการประชุม
   ในครั้งท่ีผ่านมา 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ จากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นการประชุมสภาสมัย
ปลัด/เลขานุการฯ วิสามัญ สมัยที่2ในญัตติขอความเห็นชอบด าเนินงานโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจาก
   กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2563 มีสมาชิกสภาหลายคนได้ท้วงติงใน
   การด าเนินงานการขอทุนดังกล่าวด้วยเหตุผลหลายๆประการแต่ด้วยนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่และเป็นนโยบาย
   จากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ประกอบกับการเร่งรีบในการเสนอขอโครงการ การ
   รวบรวมโครงการของจังหวัดอีกทั้งได้สอบถามขอความร่วมมือกับสมาชิกโดยตรงโดย
   ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพ่ือขอมติที่ประชุมให้ผ่านทั้ง 6 โครงการด้วยเหตุที่ได้ส่ง
   โครงการทั้งหมดให้จังหวัดพิจารณาไปก่อนหน้าที่ประชุมแล้ว  
นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชุม  ไมร่ับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 18 
   พฤษภาคม 2563 ในระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการเพ่ือ
   ขอรับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ าปีงบประมาณ 
   2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทีเ่พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก      หลักการ 

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
   2561-2565)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น 

    เหตุผล 
    เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่สภาพอากาศได้มีการ
   เปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
   ประชาชนได้อย่างแท้จริง มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

/สอดคล้อง... 
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   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทัน
   การเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติตามแนว
   ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ก าหนดมีโครงการ/กิจกรรมที่
   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
   งบประมาณและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
   ต าบลได้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
   สนับสนุนฯได้จัดท าร่างแผนเพ่ิมเติมพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เพ่ิมเติม/
   เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือพิจารณาขอความ
   เห็นชอบต่อไป 
นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน (กองช่าง) 
นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก     หลักการ 

   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 หน้า 21/32 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 258,700 บาท  
       เหตุผล 
    ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานโดย 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  1.1 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 47 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 58 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. 
- ปรับสูงต่ าด้วยระบบไฮโดรลิค 
- ขาเป็นเหล็กมีล้อ 5 แฉก 
- ฐานเก้าอ้ีมีแผ่นเหล็กยึดช่วยเพิ่มการรับน้ าหนัก และมีก้านโยกสามารถหมุน 
 ปรับเอน 
-ระดับโยกเฉพาะพนักพิง 

   รวมโอนเพิ่ม 10,000  บาท 
/โอนตั้งจ่าย... 
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    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าวัสดุ  

 - ประเภทวัสดุส านักงาน 

   รวมโอนลด 10,000  บาท  
   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
   4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27      การโอนเงินงบประมาณ
   รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
(กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หมวดคา่ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก     หลักการ 

   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 หน้า 22/32 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

       เหตุผล 
   กองช่างมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากใส่รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวด
   ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
   คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
   รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 
   ค าชี้แจงเดิม 
   -แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 8,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

/(Ink Tank Printer)... 
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(Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printter, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ       

5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ค าชี้แจงใหม่ 
- แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
   Printer) จ านวน 8,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printter, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

/มีถาดป้อน... 
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- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน
   และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคา่ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ ์
   คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จากเดิม มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  
   1,200 x 600 dpi เป็น มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  
   1,200 x 1,200 dpi 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณัฐวุฒิ  โภชนา -แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง ประมาณ 4-5 สายที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ฝ่าย 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  บริหารด าเนินการซ่อมแซมหลังจากท่ีฝนหยุดตก  
นายวิทยา  ทองบัว -แจ้งเรื่องไม้รองแท้งค์ประปา หมู่ที่ 10 ช ารุด อยากให้ช่างเข้าไปดูและหาไม้ใหม่เข้าไป
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนให้ด้วย 
นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน แจ้งเรื่องถนน ม.4 สายดอนดานรอยต่อชลคราม ช ารุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อน  
ส.อบต.หมู่ที่4  สัญจรล าบาก อยากให้ช่วยแก้ไข และมีต้นไม้ล้มพาดสายไฟแรงสูง ประมาณ 7 ต้น 
   อยากให้ช่างเข้าไปช่วยตัดต้นไม้ให้ด้วย   

 นายนิโรจน์  ดิษฐเดช เรื่องซ่อมแซมถนน ในขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วจะด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
รองนายก  
นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
   

เลิกการประชุมเวลา ๑3.20 น. 
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               สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                  เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
         
     อรทัย  จอนเอียด  ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
        

       (ลงชื่อ)       ธีระ     ใจรักษ์      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(นายธีระ  ใจรักษ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                               
                                   (ลงชื่อ)              สุนทร   รอดเกิด ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)      พิมล     วงศ์ปาน       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 

  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ................................ ...........ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


