
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕61 สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
-------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ประธานสภา ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร  
๒ นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภา ปรานอม  วิหกฤทธิ์  
๓ นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชติ  
4 นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
5 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

6 นายไมตรี  ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี  ยอดมณี  
7 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
8 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 (ลากิจ)   
     2. นายอนุพงค์  ชูโลก  ส.อบต.หมู่ที่ 3 (ลากิจ)         
     3. นายวินัย  ชโูลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 (ลากิจ)    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต. จรรยา  พูนพิพัฒน์  
3 นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
4 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
5 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
6 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง  
7 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 



เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

 1.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2562  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว0151 ลงวันที่ 9  
มกราคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 
พ.ศ. 2562 แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนทัองถิ่นวางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด  และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือ
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆเนื่องจาก
เป็นความผิดและมีบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 149 
แห่งพระราชบัญญัติประรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฏหมาย
กระท าการใดๆ เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และก าหนด
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 1.2 เรื่องอ าเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหญ้า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเรียน
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอ าเภอ
เคลื่อนที่ ในช่วงเช้าเป็นต้นไป ซึ่งจะมีรายการบริการต่างๆ ให้กับประชาชนจาก
หน่วยงานต่างๆ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธัวาคม  
2561 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี 
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 



นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภ 

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.1 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป 
ท่านสมาชิกสาฯ ครับต่อไปเป็นการการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด จะมี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอการก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจ าปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป เหมือนเดิม คือ 
1. สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
2. สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 
3. สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
4. สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
5.สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ และตามที่นายนิคม   
สุขบ าเพ็ญ เสนอมา ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัย          
แรกของปีถัดไป ได้ดังนี้ 
1. สมัยสามัญท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
2. สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 
3. สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
4. สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
5.สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563  
ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะมีใครเสนอเป็นอย่างไรอีกบ้าง 
- ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           7   เสียง 



ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 7 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2562 
เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นั้นไม่
ทราบว่าในวาระนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างตาม
เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอเชิญเสนอครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตามบัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เรื่องยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งมั่นคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
6 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น กีฬา และ
นันทนาการ แผนงานการศึกษา 
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา) 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาสมบูรณ์ตามวัย คบทั้ง 4 ด้าน ผ่าน
การเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นเงิน 30,300 บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย  ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562  แผนงาน บริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มาติดต่อ
ราชการต่างๆ แทนการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) คืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 
เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีหัวหน้าส านักงานปลัดได้ชี้แจง ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีความคิดเห็น 
เป็นอย่างไร ในการเพิ่มเติมแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย          7   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 7 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ขณะนี้ก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว และจะเข้าประชุมต่อไปในเวลา  
13.30 น.  

เมื่อถึงเวลา 13.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการฯได้เรียนเชิญ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ นายก อบต.  



ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าห้องประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือด าเนินการประชุม 
ไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 6.6 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้เริ่มการประชุมต่อไป ครับ ในระเบียบวาระนี้ ตามเอกสารที่อยู่ 
ในมือท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ในการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ทราบ 
ว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างไร ขอเชิญ 
ครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ ในบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอ 
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ขอแก้ไขมาจากแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบลงทุน ค่า 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ อนุมัติครั้งก่อน  
34,000 บาท  
จากข้อความเดิม  
ค าชี้แจง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน ส านักงาน  
จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกน 
เสมือน (4 Thead) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory) ขนาดไม่น้อย 
กว่า 3 MB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด STAT หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB  
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920  
×1080) 
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  
ตั้งไว้ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561) ( ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ของกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและ 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 หน้า 38 ล าดับที่ 3 
ข้อความใหม ่
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด STAT หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1  
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือช่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตั้งไว้ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561( ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ของกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและ 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 หน้า 38 ล าดับที่ 3 
เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป ,งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ,หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ,ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,รายการ  
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
4. สามารรถใช้กับบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card )ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 
3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว14 ลงวันที่ 2  



กุมภาพันธ์ 2562  
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2562 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามหัวหน้าส านักงานปลัดได้ชี้แจง ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความคิดเห็น 
เป็นอย่างไร ในการเพิ่มเติมแผน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           7  เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง  
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 7 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง 
อะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ ขอเชิญ ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดท าโครงการหลับสบาย 
และโครงการอ่ืนๆเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่ 
ทางหมู่บ้าน ยังขาดแคลนรถยนต์ เพ่ือใช้เป็นพาหนะในการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาและเห็นว่ารถยนต์ดับเพลิงหมายเลข 
ทะเบียน..... นศ 00695...ซึ่งเป็นรถขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จอดท้ิงไว้  
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าการน ามาดัดแปลงเพ่ือใช้งาน 
สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านและต าบล ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน จงมีมติขออนุญาต 
น ารถคันดังกล่าวมาดัดแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์ของหมู่บ้าน และต าบลต่อไป ทาง 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้ ถ้าโอนได้นะครับท่านประธาน 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบลงทุน งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และเงินอุดหนุน ประเภทเงิน 
อุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้วเสร็จ และ 
ลงทะเบียนควบคุมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 แล้ว หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะต่อไป 
จ าหน่ายแล้วปรากฏว่ามีพัสดุความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและได้ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ 214 และไม่ 
ปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐอาจจะจ าหน่ายพัสดุออกจากการควบคุมโดยวิธี 
อย่างหนึ่งอย่างใดจ านวน 5 วิธี ตามข้อ 215 โดยอยู่ในอ านาจของหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)  
ให้โอนแก่หน่วยงานรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่ง 
ประมวลรัษฎากรทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบให้ต่อกันด้วย อย่างไรก็ตามหากพัสดุ 
ดังกล่าวยังไม่หมดความจ าเป็นหรือมีใช้พัสดุใช้ในการต่อไปแล้วจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
มาก และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนให้แก่หน่วยงานรัฐอ่ืน หรือองค์การ 
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องอนุมัติยกเว้นการ 



ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3) เว้นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ตามท่ีรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงมาผมว่าไม่ 
พร้อมโอนให้นะนายก เพราะว่ามันจะขัดกับระเบียบ ถ้าโอนไปแล้วอาจจะผิดระเบียบก็ 
คิดว่าไม่โอนนะครับ ก็ไม่ทราบว่าผู้ใดจะพูดคุยอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีผมก็ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.00น.  
                       ลงชื่อ      เอกรินทร์   อินทสาร      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                         (นายเอกรินทร์  อินทสาร) 
                                                                ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ตรวจถูกต้อง  
ลงชื่อ    นิคม  สุขบ าเพ็ญ        ประธานกรรมการ 
        (นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ) 
            ส.อบต.หมู่ที่ 6               
   

 

 

ลงชื่อ     พรชัย  จุลแก้ว        กรรมการ   
        (นายพรชัย  จุลแก้ว)                                                         
            ส.อบต.หมู่ที่ 5                               
  
 

ลงชื่อ     วินัย  ชูโลก             กรรมการ                                                  
        (นายวินัย  ชโูลก)                                                  
         ส.อบต.หมู่ที่ 4                            
                                                         ผู้รับรอง 
                             

ลงชื่อ   ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร     ผู้รับรอง 
(นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
                                
                                                                         
   

 
 
 

 


