
บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญัครัง้ท่ี 1/2563 
วนัท่ี 26 เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 

ณ.ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
******************************************************* 

ผูม้าประชุม   คน 
ผูไ้ม่มาประชุม   คน 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู่ท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชยัยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชยัยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะรดิ 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะรดิ  
3 นายสนัน่ สงิหน้์อย 3 สมาชกิสภา อบต. สนัน่ สงิหน้์อย  
4 นายไสว โพธิช่์วย 6 สมาชกิสภา อบต. ไสว โพธิช์่วย  
5 นายสมพร พมิพน์ะมาตร 7 สมาชกิสภา อบต. สมพร พมิพน์ะมาตร  
6 นายศรลีา ป่าผึง้ 2 สมาชกิสภา อบต. ศรลีา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชกิสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
9 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
10 นายไพรวลัย ์แกว้ศกัด ี 2 สมาชกิสภา อบต. ไพวลัย ์แกว้ศกัด ี  
11 นายประสงค ์ค าสุขด ี 8 สมาชกิสภา อบต. ประสงค ์ค าสุขด ี  
12 นายพงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล 11 สมาชกิสภา อบต. พงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล  
13 นายโสภณ หาท ี 5 สมาชกิสภา อบต. โสภณ หาท ี  
14 นายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี 7 สมาชกิสภา อบต. ค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี  
15 นายศุภชยั จนัทชาต ิ 13 สมาชกิสภา อบต. ศุภชยั จนัทชาต ิ  
16 นายค าพอง สวีสิอน 4 สมาชกิสภา อบต. ค าพอง สวีสิอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชกิสภา อบต. กา้น ชาวยศ  
18 นายสุมติร วชิติ 4 สมาชกิสภา อบต. สุมติร วชิติ  
19 นายสุบรรณ สมัพุทธ 9 สมาชกิสภา อบต. สุบรรณ สมัพุทธ  
20 นายประนู สสีงิห ์ 10 สมาชกิสภา อบต. ประนู สสีงิห ์  
21 นายภูม ิแสนศลิา 12 สมาชกิสภา อบต. ภมู ิแสนศลิา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชกิสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทพิย ์ 13 สมาชกิสภา อบต. ทองสุข สุดาทพิย ์  
24 นายสมาน พรมรกัษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรกัษา  
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คณะผูบ้ริหาร 

1 นายนิรนัดร ์โคตรปัจจมิ 11 นายก อบต. นิรนัดร ์โคตรปัจจมิ  
2 นายสุดใจ ปะวะภตูะกงั 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภตูะกงั  
3 นายธนทตั ผึง้หาญ 2 รองนายก อบต. ธนทตั ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาด ี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาด ี  

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น 
ประธานนบัองคป์ระชุมครบ 
ประธานกล่าวเปิดประชุมพรอ้มอ่านประกาศสมยัประชุมใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. เรือ่งการขออนุญาตศกึษาคน้ควา้วจิยัตามต าหรบัแพทยแ์ผนไทย องคก์ารบรหิารส่วน 

ต าบลนาไหมได้รบัแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานีว่าได้รบัแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้มสีิทธิที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยขออนุญาตศีกษา
คน้ควา้วจิยัสมนุไพรตามต าหรบัแพทยแ์ผนไทยเพื่อใชป้ระโยชน์ในการบ าบดัและรกัษา
โรคจงึแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบหากท่านใดมคีวามประสงค์จะขออนุญาตส ารวจศกึษาวจิยั
คน้ควา้ใหย้ืน่ค าขอต่อสาธารณสุขต่อไป 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
   -เรือ่งการพระราชทานเพลงิศพพระครบูวรมงคลกจิ 
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่าไดร้บัแจง้จากฝ่ายปกครองว่าทางวดับวรมงคลต าบลถ่อนนาลบัจะจดั 

พธิพีระราชทานเพลงิศพพระครบูวรมงคลกจิ ณ เมรุวดับวรมงคลต าบลถ่อนนาลบัจงึขอ
เชญิผูเ้คารพ ศรทัธารว่มพธิดีว้ย 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
ทีป่ระชุม  รบัรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองรายงานการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ไตรมาสท่ี1 
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่าไดร้บัรายงานจากคณะผูบ้รหิารในการบรหิารงบประมาณไตรมาสที ่1 
   ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทีจ่ะขอแถลงใหส้ภาทราบจงึขอเชญินายกแถลงต่อที ่
   ประชุม 
นายก อบต.  แถลงต่อทีป่ระชุมดงันี้ รายรบัไตรมาสแรกตัง้แต่เดอืน ต.ต.-พ.ย.-ธ.ค.62 
    -หมวดภาษอีากร ประมาณการไว ้164,200    บาท ไดร้บั 83.66 บาท 
    -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาตประมาณการไว ้584,700บาท 

 ไดร้บั 105,058 บาท 
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   -หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิประมาณการไว ้500,500 บาทไดร้บั146,424.25 บาท 
   -หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพานิชยป์ระมาณการไว ้306,000 บาท  

ไดร้บั46,324 บาท 
   -หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ประมาณการไว ้390,000 บาท ไดร้บัจรงิ 34,180 บาท 
   -หมวดรายไดจ้ากทุน     -  บาท 
   -หมวดภาษจีดัสรรประมาณการไว ้25,522,900  บาท ไดร้บั5,756,853.04 บาท 
   -หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไปประมาณการไว3้0,000,000บาทไดร้บั8,596,196.08บาท       
   รวมรายได้ไตรมาสแรก 14,694,119.75 บาท 
  รายจ่าย 
   -งบกลาง ประมาณการไว ้15,041,570 บาท จา่ยไป3,385,999 บาท 
   -เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) ประมาณการไว ้1,966,320 บาท จา่ยไป707,580 บาท 

-เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)ประมาณการไว ้13,970,060 บาท จา่ยไป2,456,895 บาท 
-คา่ตอบแทน ประมาณการไว1้,477,000 บาทจ่ายไป 83,481.25 บาท 
-ค่าใชส้อย ประมาณการไว ้7,330,250 บาท จ่ายไป 586,557.50 บาท 
-ค่าวสัดุ ประมาณการไว ้3,812,000 บาท จา่ยไป 65,545 บาท 
-ค่าสาธารณูปโภค ประมาณการไว ้648,000 บาท  จา่ยไป 104,462.36 บาท 
-ค่าครภุณัฑ ์ประมาณการไว ้109,100 บาท  ยงัไม่มกีารเบกิจ่าย 
-ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประมาณการไว ้8,439,000 บาท ยงัไมไ่ดเ้บกิจ่าย 
-เงนิอุดหนุน ประมาณการไว ้4,265,000 บาทจ่ายไป 955,000 บาท 

ประธานสภา อบต. ถามทีป่ระชุม ตามทีน่ายกไดแ้ถลงรายงานการบรหิารงานในไตรมาสที ่1มสีมาชกิท่าน 
ใดจะอภปิรายหรอืชกัถามในเรือ่งใดหรอืไม่ 

มตทิีป่ระชุม  ไมม่ ี
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่า ยงัมรีะเบยีบวาระการประชุมอยูอ่กีหลายวาระและสภาไดก้ าหนดใหม้ ี
   การประชุม 2 วนัจงึซกัถามทีป่ระชุมว่าจะประชุมต่อหรอืพกัการประชุมขอใหส้มาชกิ 
   เสนอขอผูร้บัรองดว้ย 
นายสนัน่ สงิหน้์อย เสนอขอพกัการประชุมและขอให้ประธานนัดประชุมต่อในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563
   โดยมนีายสาคร ช่วยปัดและนายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ีเป็นผูร้บัรอง  
ประธานสภา อบต. ขอมตทิีป่ระชุม 
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบใหพ้กัการประชุม เวลา  13.00 น 
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    ลงชื่อ    สนัน่  สงิหน้์อย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสนัน่  สงิหน้์อย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 
 

ลงชื่อ      ไสว  โพธิช์่วย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายไสว   โพธิช่์วย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่9 
 

ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะรดิ ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสุนทร  ปัดมะรดิ) 
           รองประธานสภา อบต.นาไหม 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรกัษา ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
       (นายสมาน พรมรกัษา) 

     เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญั ครัง้ท่ี 1/2563 
วนัท่ี 27 เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 

ณ.ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
******************************************************* 

ผูม้าประชุม   คน 
ผูไ้ม่มาประชุม   คน 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม คน 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู่ท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชยัยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชยัยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะรดิ 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะรดิ  
3 นายสนัน่ สงิหน้์อย 3 สมาชกิสภา อบต. สนัน่ สงิหน้์อย  
4 นายไสว โพธิช่์วย 6 สมาชกิสภา อบต. ไสว โพธิช์่วย  
5 นายสมพร พมิพน์ะมาตร 7 สมาชกิสภา อบต. สมพร พมิพน์ะมาตร  
6 นายศรลีา ป่าผึง้ 2 สมาชกิสภา อบต. ศรลีา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชกิสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
9 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
10 นายไพรวลัย ์แกว้ศกัด ี 2 สมาชกิสภา อบต. ไพวลัย ์แกว้ศกัด ี  
11 นายประสงค ์ค าสุขด ี 8 สมาชกิสภา อบต. ประสงค ์ค าสุขด ี  
12 นายพงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล 11 สมาชกิสภา อบต. พงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล  
13 นายโสภณ หาท ี 5 สมาชกิสภา อบต. โสภณ หาท ี  
14 นายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี 7 สมาชกิสภา อบต. ค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี  
15 นายศุภชยั จนัทชาต ิ 13 สมาชกิสภา อบต. ศุภชยั จนัทชาต ิ  
16 นายค าพอง สวีสิอน 4 สมาชกิสภา อบต. ค าพอง สวีสิอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชกิสภา อบต. กา้น ชาวยศ  
18 นายสุมติร วชิติ 4 สมาชกิสภา อบต. สุมติร วชิติ  
19 นายสุบรรณ สมัพุทธ 9 สมาชกิสภา อบต. สุบรรณ สมัพุทธ  
20 นายประนู สสีงิห ์ 10 สมาชกิสภา อบต. ประนู สสีงิห ์  
21 นายภูม ิแสนศลิา 12 สมาชกิสภา อบต. ภมู ิแสนศลิา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชกิสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทพิย ์ 13 สมาชกิสภา อบต. ทองสุข สุดาทพิย ์  
24 นายสมาน พรมรกัษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรกัษา  
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คณะผูบ้ริหาร 

1 นายนิรนัดร ์โคตรปัจจมิ 11 นายก อบต. นิรนัดร ์โคตรปัจจมิ  
2 นายสุดใจ ปะวะภตูะกงั 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภตูะกงั  
3 นายธนทตั ผึง้หาญ 2 รองนายก อบต. ธนทตั ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาด ี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาด ี  

ประธานสภานบัองคป์ระชุมครบ 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   -ไมม่ ี
ระเบียบวารท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
มตทิีป่ระชุม  รบัรอง 
ระเบียบวารท่ี 3 เรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมคราวทีแ่ลว้ 
ประธานสภา  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมวนันี้กส็บืเนื่องจากการประชุมคราวทีแ่ลว้ชึง่มวีาระการ 
   คา้งพจิารณาอยูห่ลายเรือ่ง วนัน้ีกจ็ะประชุมต่อ 
ระเบียบวารท่ี 4 เรือ่งขอโอนงบประมาณและเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 พ.ศ.2563 กองคลงั 
ประธานสภา อบต. แจง้ว่าไดร้บัแจง้จากกองคลงั เรือ่งขอโอนและเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี พ.ศ.2563 ประเภทครภุณัฑ ์ดงันี้ 
   เดิม  

- จดัชือ้เครือ่งพมิพเ์ลเชอรห์รอื LED ขาวด าชนิดNETWORKส าหรบั

กระดาษขนาด A 3 จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 54,000 บาท 

คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพส์ าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 35 หน้าต่อนาท ี 
- มคีวามเรว็ในการพมิพส์ าหรบักระดาษ A3 ไมน้่อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี 
- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 256 MB 
- มชี่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรอืดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรอืดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มถีาดใส่กระดาษไดไ้มน้่อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
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มเีกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562 

  เปล่ียนแปลงเคร่ืองพิมพอิ์งเจต็ส าหรบักระดาษ A3 ราคา 32,700 บาท จ านวน 1เครื่อง 
 -มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200x4,800 dpi 
 - มคีวามเรว็ในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาท ี 
 - มคีวามเรว็ในการพมิพข์าวด าไมน้่อยกว่า 35 แผ่นต่อนาท ี
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มชี่องเชื่อมต่อผ่านพอรต์  USB /LAN/WIFI  
 - มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
นอกเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
โอนเพิม่งบประมาณ จ านวน 2 รายการดงันี้ 
1.) เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรบังานส านกังาน ราคา 17,000 บาท  

คณุลกัษณะพื้นฐาน  

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) โดย มี

ความเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดยีวกนัขนาดไมน้่อยกว่า 3 MB 

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า มขีนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 

- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรอื 

ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) 

 จ านวน 1 หน่วย 

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดกีว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ช่อง  

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไมน้่อยกว่า 3 ช่อง 

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์ 

- มจีอแสดงภาพในตวั และมขีนาดไมน้่อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD 

(1920x1080)  

- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

                         มใีนเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562 
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2.)เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 

คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์า่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
มใีนเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาและด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
      2.)เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 21,500 บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัชือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
   ราคา 4,300 บาท 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์า่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี 
   (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์า่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
  หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
  มใีนเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ 15 เดอืนมนีาคม 2562 
  ของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

  แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
   1.)เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) เพื่อจา่ยเป็นค่า 
      จดัชือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  

  จ านวน 1 เครือ่ง 
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คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
-  Printer, Copy, Scan และ wifi 
- Printer speed, ขาวด า 8.8/ส ี50แผ่น/นาท ี
- Resolution สุงสุด 4,800X1,200 dpi 
- Copy speed สุงสุด 25 dpi 
- Scan Resolution สุงสุด 600X1,200 dpi 
-  ถาดกระดาษบรรจ ุ100 แผ่น 
- เชื่อมต่อ  USB 2.0 / wifi 
- จ านวนหน้าพมิพ ์1472 
- ขนาดหยดหมกึ 2 Pl min 

  3. เร่ืองขอโอนงบประมาณตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภา อบต. แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าไดร้บัแจง้จากเลขาสภาฯว่ามคีวามประสงคจ์ะขอโอนงบประมาณตาม 
   ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
   งบด าเนินการ   ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาช่ึงบริการ 

-ค่าจา้งเหมาท าวารสาร สรุปผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
จ านวน 50,000 บาท  ขอโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายจ่ายขึน้ใหม ่เป็นค่าครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง ค่าครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 16,000 บาท ชึง่เป็นเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กส าหรบัใชใ้นกจิการสภาชึง่มลีกัษณะพืน้ฐานดงันี้ 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) โดยมคีวามเรว็
สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาได้
ในกรณทีีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดยีวกนัขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มหีน่วยความจ าหลกั(RAM)ชนิด DDR4หรอืดกีว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรอื 
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อย
กว่า 12 นิ้ว 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไมน้่อยกว่า 3 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื 
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ดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
(มใีนเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์  
15 เดอืนมนีาคม 2562  ของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม) 

   4. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภา อบต. แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าไดร้บัแจง้จากนายสาคร ช่วยปัด สมาชกิ อบต.ม.10 ทีเ่สนอ 

ใหส้ภาใหค้วามเหน็ชอบในการโอนงบประมาณเพื่อมาตัง้จา่ยเป็นค่าจดัชือ้ถงั
ออกชเิจนส าหรบัใหบ้รกิารช่วยเหลอืประชาชนเน่ืองจากมคีวามจ าเป็นใน
บางครัง้การน าส่งผูป่้วยไปหาหมอคนป่วยไม่มอีอกเจนชสิ าหรบัช่วยหายใจ จงึ
เสนอสภาเพื่อพจิารณาโอนงบประมาณทีไ่มจ่ าเป็นเรือ่งบประมาณทีเ่หลอืใชม้า
ด าเนินการ โดยขอ้บญัญตังิบประมาณตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ทีต่ ัง้จา่ยเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบา้นพนกังานส่วน
ต าบลจ านวน 10,000 บาท ขอโอนมาตัง้เป็นค่าจดัชือ้ครุภณัฑอ์ื่น คอืจดัชือ้ถงั
ออกชเิจนส าหรบัช่วยหายใจจ านวน 2 ถงัๆละ 4,800 บาท พรอ้มชุดหน้ากาก
รวมเป็นเงนิ 9,600 บาท คุณลกัษณะเป็นถงัออกชเิจนอลมูเินียมแบบพกพา
พรอ้มอุปกรณ์หน้ากากช่วยหายใจและอุปกรณ์อย่างอื่นครบชุด 

        5. ขอโอนงบประมาณตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน ค่าใชส้อยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยอื่นๆ โครงการจดัชือ้เครื่องกนัหนาวใหแ้ก่
ประชาชนต าบลนาไหมจ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัชือ้เครือ่งกนั
หนาวหรอือื่นๆเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ชึง่ไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งใช ้จงึขอโอนมาตัง้จา่ยขึน้ใหมด่งันี้ 
1.โครงการจดัชือ้เครือ่งตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิเชฟ-ท-ีคทั(safe-t-cut)เพื่อ
ตดิตัง้ตามศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีย่งัไม่มเีครือ่งตดัไฟ จ านวน 4 เครือ่ง ๆ 
ละ 7,800 บาท รวมเป็นเงนิโอนทัง้สิน้ 31,200  บาท 

ประธานสภา อบต. ชกัถามทีป่ระชุมว่ามสีมาชกิท่านใดจะสอบถามหรอือภปิรายเกี่ยวกบัการโอน
    งบประมาณ พรอ้มเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงหรอืไม่ 

มตทิีป่ระชุม  ไมม่ ี
ประธานสภา อบต. ขอมตทิีป่ระชุม  
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีง 21 เสยีง  

    ไมเ่หน็ชอบ – เสยีง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปตัง้จ่ายเป็นรายจา่ยตาม 
    นโยบายรฐับาลในจดัฝึกอบรมอาสาสมคัรภยัพบิตัิ 

 ประธานสภา อบต.  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ไดร้บัแจง้จากส านกัปลดัว่าไดร้บัแจง้เป็นหนังสอื 
จากกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว0813 ลงวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์
2563 โดยหนงัสอืฉบบัดงักล่าวไดแ้จง้ใหท้อ้งถิน่จดัตัง้ชุดปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตัเิพื่อเป็นผูช้่วยเจา้พนกังานในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารารณภยัในระดบัพืน้ที ่โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนิน
ฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืน
กรกฏาคม 2563 โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถน าเงนิ
สะสมไปด าเนินการได ้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 89 
จงึขอความเหน็ชอบต่อสภาเพื่อจา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อน าไปด าเนินการ
อบรมจติอาสาภยัพบิตัจิ านวน 1 ชุด 60 คน(รวมเจา้หน้าที)่โดยขอ
ความเหน็ชอบต่อสภาจา่ยขาดเงนิสะสมจ านวน 134,600 บาท 

ประธานสภา อบต.  ชกัถามทีป่ระชุมสภา มสีมาชกิท่านใดจะชกัถามหรอือภปิรายหรอืไม่
มตทิีป่ระชุม   ไมม่ ี

 ประธานสภา อบต.  ขอมตทิีป่ระชุม  
มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีง 21 เสยีง  
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
    1.เรือ่งการตดิตาม ผลการด าเนินงานตามทีส่ภาขออนุมตัจิา่ยขาดเงนิ 
    สะสม 
นายสาคร ช่วยปัด  ชกัถามทีป่ระชุมว่าไดด้ าเนินการไปถงึไหนแลว้อยากใหซ้่อมแซม 
    ถนนลกูรงัก่อน 
นายสมพร พมิพน์ะมาตร เสนอทีป่ระชุมว่าการลงหนิลูกรงักอ็ยากจะใหเ้ร่งด าเนินการแกไ้ขโดย 

ด่วนและเรือ่งการออกใบอนุญาตขดุขนดนิมกีารตดิตามเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมจากผูร้บัจา้งหรอืไมจ่งึฝากสภาไปถงึคณะบรหิารดว้ย 

นายค าพอง     สวีสิอน  สอบถามงานลกูรงั หมูท่ี ่4,11,12 ยงัไมด่ าเนินการจะแจง้ใหด้ าเนินการ 
ต่อไปและงานไฟฟ้ากข็อมานานแลว้ยงัไมไ่ดร้บัการสนับสนุนเลย 
จ านวน 2 จดุจงึขอใหพ้จิารณาดว้ย 
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นายสุบรรณ  สมัพุทธ เรือ่งความเดอืดรอ้นของหมู่ที ่9 เกีย่วกบัน ้าประปาไม่มปีระสทิธภิาพ 

น ้าไมส่ะอาดและไมพ่อใช ้บางวนักไ็มไ่หล โดยเฉพาะวนัหยดุไมม่เีจา้หน้าที่
ดแูลอยากใหอ้ยากใหแ้กไ้ขปัญหาใหห้มู ่9 ดว้ย 
เรือ่งทีส่ านกักองช่าง การซ่อมแซมถนนลกูรงัไดร้บัแจง้จากกองช่างว่ายงัไมไ่ด้
รบัรายงานการประชุมจงึอยากทราบว่าตดิขดัอยูท่ีใ่ด ฝ่ายใด 

เลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงว่าเรือ่งรา่ยงานการประชุมไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้ ดจูากทีส่ภารบัรองในการ 
ประชุม เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 ทีผ่่านมาจะอา้งว่าไมม่เีอกสารไมไ่ด ้
เวลาเชญิมาชีแ้จงกไ็มย่อมมา 

ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่าเรือ่งทีส่ภาเชญิหวัหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุมเพื่อชีแ้จง 
ตอบขอ้ถกัถามของสมาชกิกไ็มม่ใีครสนใจแบบน้ีถอืว่าไม่เคารพต่อสภาไมใ่ห้
เกยีรตสิภาบางเรือ่งสภากต็อ้งการใหช้ีแ้จงเพื่อทราบขอ้เทจ็รงิกไ็มไ่ดร้บัค า
ชีแ้จงแบบน้ีฝากผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาดว้ย  

ประธานสภา อบต. ประธานถามทีป่ระชุมว่า มสีมาชกิท่านใดจะชกัถามในเรื่องใดหรอืไม่ 
มตทิีป่ระชุม  ไมม่ ี

-เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงรายละเอยีดงบประมาณตามขอ้บญัญตัิ 
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เดมิโครงการขดุลอกสระประมง บา้นนาค าวงั  
หมูท่ี ่7 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการขดุลอกสระประมงบา้นนาค าวงั หมูท่ี ่7 
ขนาดความกวา้ง 30 เมตร ยาว45 เมตร เฉลีย่ 3 เมตร จ านวน 2 บ่อปรมิาณ
ดนิขดุ 840 ลกูบาศกเ์มตรพรอ้มขดุดนิและปรบัเกลีย่ตกแต่งใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้ม
ป้ายโครงการตามแบทีก่ าหนด จ านวน 1 ป้าย 
ขอเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงดงันี้โครงการขุดลอกสระประมง บา้นนาค าวงั  
หมูท่ี ่7 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการขดุลอกสระประมงบา้นนาค าวงั หมูท่ี ่7 
ขนาดความกวา้ง 30 เมตร ยาว45 เมตร เฉลีย่ 3 เมตร จ านวน 2 บ่อปรมิาณ
ดนิขดุ 8,100 ลกูบาศกเ์มตรพรอ้มขดุดนิและปรบัเกลีย่ตกแต่งใหเ้รยีบรอ้ย
พรอ้มป้ายโครงการตามแบทีก่ าหนด จ านวน 1 ป้าย 
-เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น
หมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิเพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้นหมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิ ความกวา้งผวิจราจร 4 
เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อย
กว่า1,096 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด จ านวน 1ป้าย 
ขอเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงดงันี้ 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้นหมูท่ี ่12 บา้นโนน
ประเสรฐิเพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายใน 
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หมูบ่า้นหมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิ ความกวา้งผวิจราจร 4 เมตร ยาว 210 
เมตร ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พรอ้มป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด จ านวน 1ป้าย 

ประธานสภา อบต. ชกัถามทีป่ระชุมว่า มสีมาชกิท่านใดชกัถามเรือ่งใดเรือ่งอภปิรายเกีย่วกบัการ 
   เปลีย่นแปลงค าชีแ้จงรายละเอยีดขอ้บญัญตังิบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ทีป่ระชุม  ไมม่ ี
ประธานสภา อบต. ขอมตทิีป่ระชุม 
   สมาชกิท่านใดเหน็สมควรใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงรายละเอยีดโครงการขดุ 
   ลอกหนองประมงหมู่ที ่7 บา้นนาค าวงัใหย้กมอื 
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบใหม้กีารเปลีย่นแปลงดว้ยคะแนนเสยีง 21 เสยีง 
   ไมเ่หน็ชอบ- เสยีง 
ประธานสภา อบต. สมาชกิท่านใดเหน็สมควรใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ 
   ก่อสรา้งถนนคอนกรตี หมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิใหย้กมอื 
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบใหม้กีารเปลีย่นแปลงดว้ยคะแนนเสยีง 21 เสยีง 
   ไมเ่หน็ชอบ- เสยีง 
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่า การประชุมสมาชกิไดร้ว่มประชุมจนครบทุกวาระแลว้จงึ 
   ขอขอบคุณสมาชกิทุกท่าน ขอปิดการประชุม 
   ปิดประชุมเวลา 13.40 น 

 

    ลงชื่อ    สนัน่  สงิหน้์อย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสนัน่  สงิหน้์อย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 
 

ลงชื่อ      ไสว  โพธิช์่วย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายไสว   โพธิช่์วย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่9 
 

ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะรดิ ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสุนทร  ปัดมะรดิ) 
            รองประธานสภา อบต.นาไหม 
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ลงชื่อ   สมาน พรมรกัษา ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
       (นายสมาน พรมรกัษา) 

      เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


