
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
เมื่อวันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 

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. นายอมรเทพ            อินทร์เนื่อง  ส.อบต. หมู่ที่ 10 อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

9. นายสุวิทย์ คงโอ ส.อบต. หมู่ที่ 11 สุวิทย์     คงโอ  

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  

2. นายสุนทร             รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่ 9  

3. นายเลิศเชาว์          แซ่เล้า ส.อบต. หมู่ที่ 11  

 

 

 

/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  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจ าปี2564 เมื่อวันที่  19   
ประธานสภาฯ            พฤษภาคม  ๒๕64   
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จ านวน  

20 โครงการ มติที่ประชุม ผมไม่เห็นชอบ  ในโครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร และ 15.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเขาแค หมู่
ที่ 12 บ้านเขาแค  

นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที2่ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
นายก อบต.ดอนสัก  เหตุผล  
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หลักการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก  

       เหตุผล 
ด้วยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากครุภัณฑ์ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซม
ได้จึงต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่จ านวน  2 รายการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ส าหรับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง เป็น เงิน 32,400.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู   
   2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

   5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกว่า 

   7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ 
2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 27,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที         
(ppm) 

   - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
   - 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 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
                                 Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n)ได ้
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ custom 
       โอนลด 

1.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก จ านวน 200,000.- บาท 

     รวมโอนลด   200,000  บาท  
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เนื่องจากครุภัณฑ์ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่จ านวน  
2  รายการ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ ส านั กงาน  ส าหรับจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู   
    2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

    5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการ

พิจารณ าด้ านราคาแล้ ว  เพ่ื อ เป็ นการประหยั ดพลั งงานควรพิจารณ าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกว่า 

    7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 27,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
   - 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 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
                                 Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n)ได ้
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ custom 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3 (2561 – 
2565) และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1/2564 (2561-2565) 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
นายก อบต.ดอนสัก  เหตุผล 
     หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  2561-2565  เสร็จเรียบร้อย  และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

       เหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้
แปรเปลี่ยนไปตามห้วงระยะเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแล ะ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเป็นปัจจุบันในการแก้ปัญหาให้ประชาชน
ต่อไป จึงขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 ครั้ง
ที่3 และ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1/2564 (2561-2565) ตามรายงาน
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่3 พ.ศ.2564 
ส.อบต.หมู่ที่9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ าแก่นจันทร์ หมู่9 บ้านห้วยเสียด จาก

เดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
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นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 

2565 ครั้งที่3 และ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1/2564 (2561-2565) 
ตามแบบ ผ.02 ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณัฐวุฒิ โภชนา ฝากเรื่องซ่อมแซมถนนให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายควนเนียงที่ช ารุด,เรื่องป้ายจราจร 
ส.อบต.หมู่ที่9          “ขับช้าๆ”ติดตั้งถนนสายน้ าฉา-น้ าโฉ และเรื่องการขออนุญาตขุดบ่อดินให้ผ่านการ

ประชาคมหมู่บ้านด้วยเพราะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเช่นปัญหาฝุ่นละออง เป็น
ต้น 

นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
   

เลิกการประชุมเวลา ๑4.20 น. 
         
                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

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

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

        
       (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายธีระ  ใจรักษ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                               
                                   (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 
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 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ................................ ...........ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


