
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่วังพรา้ว 

สมัยสามัญ สมัยที ่3/2564  ครัง้ที่ 2 

                            วันท่ี  25  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา          ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา         รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ          เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทร์ทา                 สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สิทธิเจรญิ        สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                   สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ            สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                    สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุย้                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สิงหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.  นายพิรุณ          อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน ์       พันธุ์งาม               เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผูอ้ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน ์      แสงรุ่งเรือง             ผูอ้ านวยการกองช่าง         

                         7.  นายสุธางค์       อนันตชัย        หัวหน้าส านักงานปลัด 

                         8.  นางเพลินจิตร     ศรกีอก                 ผูอ้ านวยการกองการศกึษ   

     9. นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ             เจ้าพนักงานธุรการ 

         

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา    09.00    น. 

 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เริ่มด าเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  

๓/๒๕64  ครั้งที่ 2   ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
 

ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

                              ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1/ 2564 ครั้งที่ 1  

          วันที่ 21  กรกฎาคม  2564 

 

ประธานสภา อบต.     มีผู้ใดที่เห็นวา่ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งก่อน มีจุดใดที่ตอ้งแก้ไข 

หรอืไม่ หากไม่มี ผมขอมต ิผูใ้ดมีความเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง       เห็น

ควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ยกมอืครับ 

 

ส อบต.  ไม่มจีุดใดต้องแก้ไข 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมตริับรองรายงาน การประชุมครั้งก่อน 

 

ที่ประชุม           มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ด้วยคะแนนเสียง   7    เสียง  

                              งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ประธานสภาฯ           - ขอเชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นายก อบต.              - ขอขอบคุณครับ  ด้วยรายจ่ายใน 

รายการที่  1                   แผนงานบริหารทั่วไป                                                                 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



รายการ  จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

             ถังหมึก (Ink Tank Printer) ราคา  7,500.-  บาท              

             (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

             คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier,ScsannerและFax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) 

จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200X1,200dpi 

- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า

ต่อนาท ี(ppm) หรอื 88 ภาพต่อนาท ี(ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี

(ppm)หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1200x 600 หรอื 

600x1200 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-

T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน 

เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,เ,n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ปี 2563 

รายการที่  2    แผนงานบริหารทั่วไป                                                                 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการ  โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (ห้องประชุม 

             สภา อบต.) ราคา  31,000.-  บาท (สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

       ประกอบด้วย  

        -ระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้การ 

     ประชุมหรอืกิจกรรมของ อบต. เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ 

     ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

         จงึขอตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น      

          ด้วยความจ าเป็นและราคาประหยัดเป็นไปตามหนังสือ 

          กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 1134        

          ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 

      เพื่อใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพรา้ว ซึ่งเป็น 

                              กิจการในอ านาจหนา้ที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้โดยการตั้งจา่ย 

                              รายการใหม่ 

                  จึงมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

เพื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   ข้อ 26 และข้อ 32 

   รวมโอน   2   รายการ เป็นเงิน  38,500.-  บาท (สามหมื่นแปด

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

                   แผนงานบริหารทั่วไป  

  งานบริหารงานทั่วไป   

                   งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

                   ประเภท ค่าตอบแทน 

รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  จ านวน 150,000.-  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า   ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ 

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท

รายจ่ายนี้ 



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 

- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารงานทั่วไป               

                         เดิมตัง้งบประมาณไว้      จ านวน     150,000.-  บาท                                                    

                         ยอดเงินคงเหลอืก่อนโอน จ านวน     105,600.-   บาท                                       

     โอนครั้งนี้  38,500.-  บาท  

     คงเหลืองบประมาณหลังโอน  67,100.-   บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมสภาว่ามีผูใ้ดจะซักถามอะไรเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการ 

                               ดังกล่าว หรือไม่ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 

 

ประธานสภา อบต.   ขอมตทิี่ประชุม 

 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัตใิห้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ               

             พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนนเสียง  7  เสียง งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ  

 

ประธานสภา อบต.       ขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานปิดประชุมเวลา  12.๐๐    น. 

     

    (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ ์ รักษาคุณ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

 

 



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25  กรกฎาคม 2564 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒิ ตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒิ  ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)       วริัช  สุใจจา      ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                                                        (นายวิรัช    สุใจจา) 

 


