
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
ครั้งที่ 1/๒๕62  

วันที่  3 เมษายน 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

******************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
4 นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
5 นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
6 นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชต ิ  
7 นายบุญมา   เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมา เยาวะศรี  
8 นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
9 นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต.  หมู่๖ อุทัย  จันทะวิลัย  

10 นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต.  หมู่๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
11 นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
12 นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
13 นางหนูพิน   นามดี เลขานุการสภา ฯ/ 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
หนูพิน  นามดี  

 
ผู้ไม่มาประชุม        นายทองฤทธิ์  คตสังหาร       ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  

 3 นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
4 นายฐานิส  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิส  มูลดี  
5 นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  
6 นางสาวธนิดา  กออ าไพ นิติกร ธนิดา  กออ าไพ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์ม
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ บริเวณหนองจอกหนองขุ่น ในที่  
2 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา 

๑.๒ สถานการณ์ทางการเมือง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่าน
ไปด้วยดี  ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จะรับรองผลในวันที่ 9 พฤษภาคม  2562 

1.3 เนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก  วันที่   4 -6  
พฤษภาคม  2562  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมประดับธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์และใส่เสื้อเหลืองเป็นเวลา 4 เดือน  เริ่ม 1 เมษายน  2562  เป็น
ต้นไป  เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภัคดีร่วมกัน  ส าหรับเรื่องที่
แจ้งให้ทราบมีเพียงแค่นี้  เชิญท่านนายกในวาระที่  1  แจ้งให้ทราบ 

นายก อบต.ดงเย็น  - เรียนทา่นประธานสภาฯสมาชิกทุกท่านส าหรับในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้ง
ให้สมาชิกทราบ  คือการจ่ายเบี้ยยังชีพจะมีการเปลี่ยนแปลง  เพราะติดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรตรงกับวันที่ 2 เมษายน 
2562 พอดี 
เราจึงต้องเลื่อนขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ   - ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2562 ในวันที่  14 

กุมภาพันธ์ 2562  ส าเนาวาระการประชุมได้ส่งให้สมาชิกได้ดู ถ้าสมาชิกเห็นว่าตรงควร
แก้ไข  ให้แจ้งต่อ 
ที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                 

มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เสนอขึ้นใหม่ 
  3.1 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  (เงินสะสม) ประจ าปี 2562 
 โครางการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสหกรณ์ชุมชน  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่  5  

งบประมาณ  211,000  บาท 
ประธานสภาฯ  -  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย (เงินสะสม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  เชิญผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
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นายก อบต.ดงเย็น -  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปีงบประมาณ  2562  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างสหกรณ์ร้านค้าชุมชน   หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์ และตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 3/2562  ลงวันที่ 5  มีนาคม  2562   สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 4 พฤษภาคม  
2562  จึงขอส่งรายงานผลการด าเนินการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจาก
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างได้ออกแบบไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมชน   
และเพ่ือให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชุมชน/หน่วยงานอย่างสูงสุด
ผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพ่ือขอแก้ไขแบบแปลนและ
รายละเอียดประมาณการ  ดังกล่าวแล้ว  (รายละเอียดปรากฏตามส าเนาบันทึกที่แนบมา
พร้อมนี้)  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย  จึงได้เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ดังนี้ 

  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้าน สหกรณ์ชุมชน  หมู่ที่ 5 
  (เดิม)  ปริมาณงานความยาว  67.00 เมตร  กว้าง  5.70  เมตร  หนา  0.15  

เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.5.3 เมตร หรือตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น  ก าหนด  เป็นเงิน 211,000  บาท 

  (แก้ไขเป็น)  ปริมาณความยาวรวม 61.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
  (จุดที่ 1) 1-C กว้าง  6.00  เมตร, 2-B กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  15.00  เมตร 
  (จุดที่ 2) 2-C กว้าง 6.00 เมตร , 3-C กว้าง 6.00  เมตร  ยาว  46.00  เมตร  

หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  358.5 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เย็น  ก าหนด  เป็นเงิน  211,000  บาท 

 ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  ข้อ 29  จึงขอให้สภาฯองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็น  ไดพิ้จารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน) 

ประธานสภาฯ  -  ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจ  เชิญท่านบุญมา 
นายบุญมา  เยาวะศรี -  เรียนท่านประธานคณะบริหารและสมาชิกทุกท่านในวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 ทุกอย่าง

ไม่คาดคิดตามที่คณะผู้บริหารได้กล่าวมา  มันเป็นความผิดของสมาชิกและประชาชนหมู่ที่ 5 
ผมจึงขอให้สมาชิกทุกคนได้พิจารณาโครงการนี้ 

ประธานสภาฯ  -  ขอบคุณท่านบุญมา สมาชิกสภาฯ 
 หมู่ที่ 5  หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจ  ส าหรับงบประมาณเท่าเดิม  211,000 บาท   
 แต่ปริมาณงานลด  เดิม 67.00 เมตร กว้าง 5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลดเหลือ  
 ยาว 61.00  เมตร  มีความยาวแบ่งเป็นสองจุดตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง

รายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย (เงินสะสม) ประจ าปี 2562  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรอม
เหล็กข้างสหกรณ์ร้านค้าชุมชน  หมู่ที่ 5 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - มีเห็นชอบ 12  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ๓.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  ตั้งไว้ 16,000  
บาท (ส านักปลัด)   

ประธานสภาฯ  - ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกทุกท่าน  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี 2562  ส านักปลัดพบว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่อาจจัดหาได้
เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. 
2562 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ของส านักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ  จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
ส านักปลัด 
โอนเพิ่ม 
1.แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) ตั้งไว้ 16,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้ 
 -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
 -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
         โรงงานผู้ผลิต 
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี
  (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีความเร็วส าหรับพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที 
(ppm)       
   หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

 -  สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi 
 -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 -  สามารถถ่ายเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
 -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  ส าเนา 
 -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  

/มีช่องเชื่อมต่อ....... 
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 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  
ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100  Base – T   

   หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
-  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter ,Legal และ Custom 

จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 8,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปี2562 ข้อ 50 
หน้า 18 

    
โอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว้ 
15,800  บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
 -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
 -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi  หรือ  

   1,200 x 4,800 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  34  หน้าต่อนาที  (ppm)  
   หรือ 15 ภาพ       
   ต่อนาที (ipm) 

   -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
      10 ภาพต่อนาที 
   -  สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
    -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 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   
   ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

   -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได ้
   -  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  100 แผ่น 
    



/สามารถใช้ได้กับ... 
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   -  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal  และ  Custom 
      จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,800  บาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
        คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปี 2561 ข้อ 50 หน้า 18 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าสาธารณูปโภค  รายการค่าไปรษณีย์  จ านวน 200  บาท  มาตั้งจ่ายเพิ่ม 

ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจาณา 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็นไดพิ้จารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายหรือ 
   ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   เชิญท่านบุญมา 
นายบุญมา  เยาวะศรี  -  เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  ในข้อ 3.2  

ไม่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้อะไรในส านักงานของเรา  ที่ทันสมัยใช้แล้วไม่เกิดปัญหา  
ไม่ว่าเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ ผมคิดว่าทางสภาฯคงไม่ขัดข้องครับ 

ประธานสภาฯ  -  ขอบคุณท่านบุญมา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2562 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของ
ส านักปลัด  จ านวน  16,000  บาท  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 3.3  พิจารณาอนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2562   
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการ 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล  ตั้งไว้  22,000  บาท(กองช่าง) 

ประธานสภาฯ   -  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.  2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 เชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ดงเย็น  - ผมขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงครับ 
 

/หัวหน้าส านักปลัด...... 
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หัวหน้าส านักปลัด  -  เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เราใช้อยู่ตอนนี้การประมวลผลยังไม่เร็วและยังไม่ทันสมัยนัก  จึงขอให้
ทางสภาฯได้พิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล  ตั้งไว้  22,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1  หน่วย 

      โดยมีคุฯลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
1) ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 

โดยความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 

2) ในกรณีที่มีความจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  โดยมี
ความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   
 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือชนิด 
Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1  หน่วย 
 -  มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ  HDMI  หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000 
Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(IEEE 802.11 b, g, n, ac ) และ 
Bluetooth 
 จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000 บาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปี 2562 ข้อ 13 หน้า 6 
 โอนลด 
 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค  ส าหรับประมวลผล  ตั้งไว้  21,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ดังนี้ 

/มีหน่วยประมวลผล.... 
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-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 Core)  จ านวน 1 หน่วย  
โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
 1)  ในกรณีที่มีความจ าแบบ  Cache Memory  ไม่น้อยกว่า 2 MB  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน 
 2)  ในกรณีที่มีความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  3 MB  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   
 -  มีความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-  (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มีจอภาพที่รับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน  ( Internal)หรือภายนอก  
(External)  จ านวน  1  หน่วย   
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อ HDMI  หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  สามารใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จ านวน  1   เครื่อง  ราคาเครื่องละ  21,000  บาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปี 2561  ข้อ 13  
หน้า  6 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าสาธารณูปโภค  รายการค่าไปรษณีย์  จ านวน  1,000  บาท  มาตั้ง
จ่ายเพิ่มเติม 

ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 27  จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดได้แจกให้กับทุกท่าน) 

ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด  เชิญท่านนายก 
นายก อบต.ดงเย็น  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่าน  ส าหรับข้อ 3.3  ก็คงจะ

เหมือนข้อ 3.2  แต่งบประมาณ  22,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
แบบประมวลผลของกองช่าง  ที่จะของให้สภาได้พิจารณาขอโอนงบประมาณ   

 เพ่ือในการท างานได้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ประธานสภาฯ  -  ขอบคุณท่านนายก  มีสมาชิกท่านใดอยากจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 

/ประธานสภาฯ...... 
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ประธานสภาฯ   -  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบโน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน  22,000  บาท (กองช่าง) ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  

ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  12 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
 
  ระเบียบวาระท่ี ๔      วาระอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ   -  ในวาระอ่ืนๆมีสมาชิกท่านใดมีปัญหาอะไรในวาระอ่ืนๆหรือไม่ ก่อนอ่ืน
ผมขอน าเรียนในวาระนี้  เรื่องงบประมาณไฟฟ้าตามที่ท่านปลัดได้ไปอบรมมา เรื่องที่
เกี่ยวกับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของงบไฟฟ้า ตามข้อบัญญัติเราได้ตั้งงบไฟฟ้า แต่เราไม่ก็
สามารถท าได้ถึง 2 ปี ที่เราไม่มีงบประมาณเพ่ือไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเรื่องนี้  ขอให้
ท่านปลัดได้อธิบายในระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เชิญท่านปลัดครับ 

ปลัด อบต.ดงเย็น   -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่าน  เกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุน
ไฟฟ้า  เราจะต้องจัดท าโครงการรับรองและส่งให้การไฟฟ้าประมาณการ  เพื่อจะน าข้อมูล
นั้นมาเป็นกรอบ  มาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณปลัด เชิญนักวิเคราะห์ฯ ครับ 
นักวิเคราะห์ฯ   -  การจะจัดท าโครงการเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า  ทั้งแรงต่ าและแรงสูง  ขอให้

สมาชิกทุกท่านได้ดูว่า  มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  หากไม่มีอยู่ในแผนก็จะต้อง
เพ่ิมเติมแผนให้ถูกต้องตามระเบียบก่อน  อาจจะท าให้ล่าช้า  ขอให้สมาชิกทุกท่าน   

 ไดพิ้จารณาโครงการที่มีอยู่ในแผนเป็นหลัก 
ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันฉันอยาก

ฝากเรื่องโครงการไฟฟ้า  ถ้าไม่ปรากฏในแผน  ดิฉันขอให้ออกไปประชาชมได้ไหม 
ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ  เชิญท่านสุนันท์ 
นายสุนันท์  หัสดร  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ส าหรับเรื่อง

ไฟฟ้า  ผมขอเพ่ิมเติมใน 2 ปีที่แล้ว  เราได้มีโอกาสท าไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ า  ผมคิดว่าในการ
ขยายไฟฟ้าแรงต่ า  เราได้ขยายมากแล้ว  ผมว่าถ้าขยายต่อไปอีกไฟฟ้าไม่น่าจะพอ  ถ้าเราไม่
ขยายแรงสูงพร้อมหม้อแปลงครับ  ในส่วนเรื่องงบช่วยเหลือครัวเรือนละห้าหมื่นบาท  เรา
จะต้องมี 5 ครัวเรือนขึ้นไป  เอกสารเราต้องมีบ้านเลขท่ี  ส าเนาบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้าน   

ประธานสภาฯ   -  ขอบคุณท่านสุนันท์  เป็นอันว่าเรื่องงบไฟฟ้าเราจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
ไม่ได้  เราต้องมีโครงการแล้วให้ทางช่างไฟฟ้าออกประมาณการก่อน  แล้วเสร็จจึงจะตั้ง
งบประมาณได้  แต่โครงการเราก็ต้องดูก่อนว่า  อยู่ในแผนสี่ปีหรือเปล่า  หวังว่าสมาชิกคง
เข้าใจ  โครงการไฟฟ้าจะต้องส่งในเดือนเมษายน 2562  นี้  

ประธานสภาฯ     -  มีท่านใดสงสัยหรือจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
 

/ประธานสภาฯ....... 
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ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามใดๆ ขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  ทุกท่าน  ตลอดจน   หัวหน้าส านักปลัด  และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐ น. 
 

 
     ลงชื่อ     หนูพิน  นามดี    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามด)ี 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
    

      
 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 

         ( นายสุนันท์  หัสดร )      
 

                     ลงชื่อ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสมบูรณ์   ชินแสง )  

 
   ลงชื่อ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุพัฒน์  พรมเมฆ )   
 

ลงชื่อ  ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ )   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 

                        (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ 2  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  3  เดือน  เมษายน  2562  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
เย็น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

                          (ลงชื่อ)         
     (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 

 

ที่ อด ๘๒๗๐๑(สภ)/ว                             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        หมู่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง  อด ๔๑๑๙๐ 
 
           2  พฤษภาคม   2562 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ  
          สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

เรียน    นายอ าเภอบ้านดุง    

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562    จ านวน  1  ชุด 
  2. ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            จ านวน  1  ฉบับ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าส่งรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
             (นายชนะจิตต์  ถวลิเครือ) 

                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

 
งานกิจการสภาฯ 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์ / โทรสาร.๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 
www.dongyen.go.th 

                     “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

http://www.dongyen.go.th/


 
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
********************* 

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 
 
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 

(นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

   

 


