
-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

วันพุธที่  14  พฤศจกิายน  2561  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  (อาคารเอนกประสงค์)  

 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจรินทร์   คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์  คุ้มกุมาร 
2 นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3 นายยงยุทธ  โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ  โชติพันธ์ 
4 นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5 นายประสงค์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6 นายพิเชฐ  แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ  แสนโยชน ์
7 นายสมมาศ  สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ  สุวรรณ 
8 นางสาวปรีดาภรณ์  สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์  สินภิบาล 
9 นายสมเกียรติ  คงนุกูล สมาชิกสภาฯ - 

10 นายเสถียร  ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร  ชักแสง 
11 นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ เอี่ยม  รัสมโน 
12 นายฟื้น  ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟื้น  ยอดนารี 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. นายสมเกียรติ  คงนุกูล สมาชิกสภาฯ -ลาปุวย- 
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คณะผู้บริหาร 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ พยงค์   สงวนถ้อย 
2 นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีฯ โชติ   สัจจมาศ 
3 นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ อนัน   ศิริวรรณ 
4. นายกฤษฎา   นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกฯ - 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกฯ - 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. น.ส.จันทิมา  ขันทะสีมา นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ 

จันทิมา  ขันทะสีมา 

2. นางวรรณดี  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 

วรรณดี  พวงจันทร์ 

    
    
    

 
 
เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝุายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ปูองกันฯ ช านาญงาน ธรรมรงค์  ปานเกลี้ยง 
4. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัดฯ กนกพล  ถาวรสาร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสารให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ  2561 เพิ่มเติมครั้งที่  2 เม่ือวันที่  16  สิงหาคม  2561 

     ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    
    นาสาร ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
    เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
    นาสาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
    2559  ข้อ  22(2) และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น ได้
    พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 และมีมติ
    เป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
    เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 16  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2561 
    และได้น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
    2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
    2559 ข้อ 22(3) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
    2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 ต่อไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

          พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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     1.2 การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  21  กันยายน  2561 

     ตามที่เทศบาลต าบลนาสาร ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร และ
    สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
    2561 กอร์ปกับมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่  
    3055/2560  เรื่อง มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่  
    22 สิงหาคม  2560 และตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอพระพรหม ที่ นศ 
    0023.23/3535  ลงวันที่  21 กันยายน 2561 นายอ าเภอพระพรหม ได้
    พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) เทศบาลต าบลนาสาร จึงประกาศใช้
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
    วันที่ 1 ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 

            พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 

     1.3  การประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2562 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561 

     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26 
    และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 12 

     ตามท่ีเทศบาลต าบลนาสาร ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน
    ประจ าปี พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก  
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    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
    แล้วนั้น 

     เทศบาลต าบลนาสาร ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

           พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 

     1.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     
    ประจ าปี พ.ศ.  2561  เพิ่มเติมครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2561 

     ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
    2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 โดยได้รับความ 
    เห็นชอบจากนายกเทศมนตรีต าบลนาสาร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

     อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
    2664) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร 
    โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

         พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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     1.5 ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -    
    2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ครั้งที่ 2  ณ วันที่  1  เมษายน  
    2561 -  30  กันยายน  2561)  เม่ือวันที่  8  พฤศจิกายน  2561 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
    ๒๕๕๙  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม และ
    ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
    แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
    เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
    ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
    ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

    ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบ
    ดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    เทศบาลต าบลนาสาร  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม 
    พ.ศ.๒๕๖1 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 ตุลาคม ๒๕๖1) เพ่ือรายงานและ
    เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการ
    หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
    การพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
    เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     1.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2561 

     ตามท่ี นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ได้แถลงนโยบายการบริหาร
    ราชการของเทศบาลต าบลนาสาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ซึ่งได้ก าหนด
    นโยบายในการบริหารเทศบาลต าบลนาสารไว้ รวม 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชนและสังคม 
     2. นโยบายด้านการบริหารและจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
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     3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว อาศัยอ านาจตาม  
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  
    2552) มาตรา 48 ทศ วรรคห้า จึงประกาศรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  

          พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีสรุปผลการปฏิบัติงานต่อสภาครับ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
         1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและสังคม  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
จากโครงการที่ มีการ เบิกจ่ ายและด า เนิน โครงการแล้ว  จ านวน  32  โครงการ  จ านวนเงิน   
20,188,687.04  บาท   สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

ล าดับที่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดงานราชการพิธีและรัฐพิธี  100,000 
(โอนเพ่ิม) 
12,000 

107,783 

2 บริหารงานทั่วไป โครงการวางพวงมาลาเนื่องในงานวันส าคัญ
ทางราชการฯลฯ 

2,000 1,500 

3 รั ก ษ า คว าม ส ง บ
ภายใน 

โครงการปูองกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 50,000 26,270 

4 รั ก ษ า คว าม ส ง บ
ภายใน 

โครงการเฝูาระวังปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชนต าบลนาสาร 

192,000 
 

183,741.80 

5 รั ก ษ า คว าม ส ง บ
ภายใน 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. 50,000 
(โอนเพ่ิม) 
20,000 

68,415 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6 รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
ภายใน 

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ
อปท. 

33,025 33,025 

7 สาธารณสุข โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000 55,164 
8 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000 17,747 

9 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร
(รร.วัดพระเพรง) 

123,370 
(โอนเพ่ิม) 
24,000 

147,075 

10 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร  
หมู่ที่ 6 

155,050 
(โอนเพ่ิม) 
40,500 

195,550 

11 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหาร
สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลเทศบาลนาสาร  หมู่
ที่ 6 

334,600 
(โอนเพ่ิม) 
101,200 

433,901 

12 การศึกษา โครงการตรวจนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
ทต.นาสาร 

3,000 3,000 

13 การศึกษา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1,051,400 
(โอนเพ่ิม) 
22,000 

1,073,063.
12 

14 การศึกษา โครงการอาหารกลางวัน 2,000,000 1,942,000 
15 ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน 

350,000 
 

349,461 

16 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ค่าวัสดุกีฬา 30,000 29,850 

17 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 75,000 61,950 

18 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการกวนข้าวมธุปยาท 32,000 21,560 

19 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์  270,000 182,732 

20 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 10,000 
(โอนเพ่ิม) 
20,000 

 

28,850 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงานประเพณีลากพระ (อุดหนุน
อ าเภอพระพรหม) 

100,000 97,000 

22 ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
(อุดหนุนอ าเภอพระพรหม) 

30,000 30,000 

23 งบกลาง โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,625,600 10,985,00
0 

24 งบกลาง โครงการเบี้ยความพิการ 3,196,800 3,003,200 

25 งบกลาง โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 96,000 85,000 

26 งบกลาง เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 

27 งบกลาง เงินสมทบกองทุน สปสช. 250,000 202,905 

28 งบกลาง ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

42,920 42,915.12 

29 งบกลาง เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 627,070 627,062 

30 เกษตร ค่าการจัดการและบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล     
นาสาร 

30,000 13,332 

31 สาธารณสุข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 13,485 

32 สาธารณสุข โครงการเสริมสร้ างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านและแกนน าชุมชน/หมู่บ้าน 

30,000 26,150 

 รวมงบประมาณ 21,369,535 20,188,687.04  
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      2. ด้านการบริหารและจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  (1 ตุลาคม 2560 –      30 กันยายน 2561) 
จากโครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว จ านวน  44  โครงการ  จ านวนเงิน  4,404,249.59  
บาท    สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 บริหารงานทั่วไป โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
 

50,000 
(โอนเพ่ิม) 
150,000 

199,995 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส านักปลัด 150,000 
(โอนเพ่ิม) 
270,000 

367,249.07 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 70,000 
(โอนเพ่ิม) 
21,730 

91,366 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส านักปลัด 10,000 
(โอนเพ่ิม) 
10,000 

8,536 

5 บริหารงานทั่วไป โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

116,800 115,845 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 40,000 18,564 
7 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ส านักปลัด) 100,000 

(โอนเพ่ิม) 
50,000 

127,915 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ส านักปลัด) 500,000 
(โอนเพ่ิม) 
140,000 

614,449.17 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุการเกษตร (ส านักปลัด) 10,000 6,160 
10 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ส านักปลัด) 30,000 6,310 
11 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(ส านักปลัด) 50,000 

(โอนเพ่ิม) 
25,000 

67,880 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ส านักปลัด) 400,000 111,004 
13 บริหารงานทั่วไป 

 
โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆของกองคลัง 
 
 

106,000 91677.92 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองคลัง) 10,000 4,600 

15 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 487,000 232,161.73 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 50,000 
(โอนเพ่ิม) 
30,000 

76,563.70 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 60,000 
(โอนเพ่ิม) 
70,000 

122,840 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองคลัง) 20,000 3,132 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) 15,000 1,180 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองคลัง) 10,000 4,778.49 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ซื้อตู้เหล็ก มอก.) กองคลัง 50,400 38,500 

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอ้ีสแตนเลส) กองคลัง 15,000 13,800 

23 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ส านักปลัด) 20,000 
(โอนเพ่ิม) 
60,000 

69,840 

24 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือไฟเบอร์
กลาส) ส านักปลัด 

380,000 310,000 

25 รั กษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิด
ผ้าใบ) ส านักปลัด 

18,000 17,000 

26 รั กษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสดุดับเพลิง ส านักปลัด 11,000 9,950 

27 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล 

30,000 5,288 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

28 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 50,000 29,960 

29 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (กองช่าง) 111,850 108,900 

30 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) 30,000 29,460 

31 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) 30,000 5,992 

32 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) 50,000 35,425.01 

33 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 100,000 86,956 

34 เคหะและชุมชน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (งานก าจัดขยะมูลฝอย) 90,000 3,000 

35 สังคมสงเคราะห์ โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆของกองสวัสดิการฯ 768,000 727,092.50 

36 สังคมสงเคราะห์ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 2,700 

37 สังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุส านักงาน 70,000 33,181 

38 สังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000 5,000 

39 สังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 22,395 

40 สังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 
(โอนเพิ่ม) 
85,000 

162,490 

41 สังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 11,660 

42 สังคมสงเคราะห์ โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ชุมชน 45,000 
(โอนเพิ่ม) 
71,000 

108,000 

43 สังคมสงเคราะห์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชนฯ 

620,000 202,540 

44 สังคมสงเคราะห์ โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000 92,915 

 รวมงบประมาณ 6,091,780 4,404,249.59  
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                     3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จาก
โครงการที่มีการ เบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว จ านวน  9  โครงการ  จ านวนเงิน 2,563,500 บาท        
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 เคหะและชุมชน โครงการจ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนน 
 

232,000 225,500 

2 เคหะและชุมชน โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     
(กองช่าง) 
 

618,000 559,900 

3 เคหะและชุมชน ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
(กองช่าง) 
 

1,152,000 1,028,200 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก       
สายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 
 

1,609,000 1,023,000 

5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยตาทิพย์อุทิศ หมู่ที่ 4 
 

459,000 425,000 

6 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก      
สายวังปอง-คลองหยวด หมู่ที่ 1 
 

497,000 
 

482,000 

7 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก      
สายปุารักษ์น้ า ศาลาเวช (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 3 
 

499,000 485,000 

8 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสะพานไสยาง-
ถนน 403  หมู่ที่ 3 
 

493,000 490,000 

9 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายครู แรม -    
หนองลุง หมู่ที่ 1 
 

466,000 465,000 

 รวมงบประมาณ 5,985,000  5,183,600 
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           4. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จาก
โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว จ านวน  2  โครงการ  จ านวนเงิน 251,650.- บาท    สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 สาธารณสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  250,000 248,700 
2 สาธารณสุข โครงการควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า

สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
10,000 2,950 

 รวมงบประมาณ 250,000 251,650 
 

 
     ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ก็ได้ชี้แจงให้ทราบตามเอกสารที่ได้ส่งให้
    ท่านสมาชิกทุกท่านไปแล้วครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัย
    ที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่ 10  กันยายน  2561 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ   
    สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่ 10  กันยายน  2561 โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ
    ใดๆ  
  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1  ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนาสาร เป็น 
   กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 2  ท่านด้วย
    ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสารมีความประสงค์ 
   เสนอญัตติต่อสภา เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสารพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เป็นกรรมการกองทุน 
   หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน ๒ ท่าน 

    หลักการ 
     ตามท่ีเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    เทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือด าเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมดูแลสุขภาพของ 
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    ประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล    
    นาสาร ด าเนินการในการบริหารงานของกองทุนฯ นั้น  

   เหตุผล  

     ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ยกเลิกประกาศ 
    คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
    สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
    หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศ
    คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
    สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ 
    ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามประกาศดังกล่าวมีผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพเทศบาลต าบลนาสารชุดเก่าหมดวาระลงภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่
    ประกาศมีผลบังคับใช้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล นาสาร จึง
    ต้องด าเนินการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการชุด
    เก่าจะหมดวาระลง 
      ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
    จึงขอมติต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือขอความเห็นชอบในการคัดเลือก
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน ๒ ท่าน  จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาล
    ต าบลนาสาร พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อได้เลยครับ 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน  ประธานสภาฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    ขอสอบถามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และสามารถเสนอคณะผู้บริหาร
    ได้หรือไม ่

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาฯ ที่เคารพ 

เลขานุการสภาฯ    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามกระผมขอชี้แจงดังนี้ 

     ประเด็นที่ 1  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
      แห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
      หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
      จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 
      16 อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
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2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามข้อ 10 

3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้ง
ที่ บ้ าน  ในชุ มชนหรือหน่ วยบริการ  ได้ อย่ า งทั่ วถึ งและมี
ประสิทธิภาพ 

5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมาย แก่หน่วยงาน องค์กร
หรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลด าเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประเด็นที่ 2  สามารถเสนอคณะผู้บริหารได้หรือไม่ 
   ไม่สามารถเสนอคณะผู้บริหารได้ซึ่งตามประกาศฯ ข้อ 12 (1) 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่เป็นประธานโดย
ต าแหน่งอยู่แล้ว ในส่วนของ (3) การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน ซึ่ง
ต้องเสนอจากสมาชิกสภาของเทศบาลเท่านั้น 

นายพยงค์  สงวนถ้อย     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
  ต าบลนาสาร กระผมขอให้สมาชิกคัดเลือกคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
  และศึกษารายละเอียดเพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าเกิด 
  ประโยชน์กับท้องถิ่นของเรามากที่สุด และขอแสดงความเห็นว่าน่าจะ
  มีการเสนอตัวแทนเขตละ  1  คน เพ่ือจะได้ช่วยกันท างานของแต่ละ
  เขตต่อไป 
นายประสงค์  นาคราช     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ    กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
  ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพก าลังสิ้นสุดลง ซึ่งกระผม
  และนายบุญรวย  สุตระ ได้เป็นคณะกรรมการอยู่ในชุดดังกล่าว และได้
  พิจารณาอนุมัติโครงการหลาย ๆ โครงการด้วยกันที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น
  ของเรา เช่น โครงการหน้าบ้านหน้ามอง หมู่ที่ 4 และสามารถส่งเข้าไป
  ประกวดในระดับจังหวัดได้รับรางวัลอีกด้วย และเมื่อหลายวันก่อนมีท้องถิ่น
  จังหวัดพัทลุงมาดูงานด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
  ต าบลนาสารซึ่งงาน สปสช. ของเทศบาลก็ได้น าเสนอข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน
  ด้วยกัน  
     ในการคัดเลือกสมาชิกครั้งนี้ กระผมขอให้สมาชิกได้พิจารณา 
       คัดเลือกสมาชิกท่านอ่ืนบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ  
       และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสภาต่อไป   
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ประธานสภาฯ      ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอตัวแทนเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ
     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 2 ท่าน โดย
     เสนอที่ละท่านและให้มีผู้รับรองสองท่านครับ 

นายสมมาศ  สุวรรณ   เรียน  ประธานสภาฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ      กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
     เขต 1 กระผมมีความเห็นว่าท่านสมาชิกคนเดิมทั้งสองท่านมีความ
     เหมาะอยู่แล้ว จึงขอเสนอนายบุญรวย  สุตระ ต าแหน่ง สมาชิกสภา
     เทศบาล เขต 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
     ต าบลนาสาร  
ผู้รับรอง     1. นายประคอง  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
     2. นายฟื้น    ยอดนารี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปก็ให้เสนอ
     สมาชิกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร 
     คนที่ 2 ได้เลยครับ 

นายพิเชฐ  แสนโยชน์   เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายพิเชฐ  แสนโยชน์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
     เขต 2 จึงขอเสนอนายประสงค์  นาคราช ต าแหน่ง สมาชิกสภา
     เทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
     ต าบลนาสาร  
ผู้รับรอง     1. นายยงยุทธ  โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
     2. นางสาวปรีดาภรณ์  สินภิบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นาย
     ประสงค ์ นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการกองทุน
     หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร คนที่ 2 
      สรุปว่าตอนนี้ก็ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนาสาร เป็น
    กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 2  ท่าน
    ครบเรียบร้อยแล้ว คือ 
       1. นายบุญรวย  สุตระ        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
      2. นายประสงค์  นาคราช    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

    5.2 ขอความเห็นชอบโอนครุภัณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
          เทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
     1) ตู้เหล็ก มอก. แบบ 2 บาน  จ านวน  1  ตู้ 
     2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมเครื่องพิมพ์ จ านวน  
    1  ชุด 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์   เรียน  ประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ      กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์   ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 
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      ข้อกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 
    สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13  กันยายน  

     2561  ข้อ 10 (4) ..กรณีทีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหา 
    ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น  
    และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    นั้น 

ประธานสภาฯ      มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา 
    ได้เลยตรับ 

มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     เทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
     1) ตู้เหล็ก มอก. แบบ 2 บาน  จ านวน  1  ตู้ 
     2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมเครื่องพิมพ์ จ านวน  
    1  ชุด  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธาน
     สภาฯ)  ลาปุาย  1  ท่าน (นายสมเกียรติ  คงนุกูล  สมาชิก 
    สภาเทศบาล เขต 2) 

ประธานสภาฯ    5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
          2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 3 รายการ ของส านัก
          ปลัด  ขอเชิญท่านายกครับ 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    ข้อกฎหมาย 
                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
     หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
     เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
     ใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายพยงค์  สงวนถ้อย   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ     กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
    ต าบลนาสาร 
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       เรื่องเดิม 
                 ตามที่ เทศบาลต าบลนาสาร  ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติ
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 
     กันยายน 2561   
        เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 
     พ.ศ.2562 ล าดับที่ 1 ข้อ 1.5 หน้า 143 แผนงานงบ 
     งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 
     1,500,000 บาท และมีงบประมาณถือจ่าย จ านวนเงิน  
     1,500,000 บาท ส่วนรายละเอียดผมขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้
     ชี้แจงครับ 
นายกนกพล  ถาวรสาร     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ    กระผมนายกนกพล  ถาวรสาร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
     ขอชี้แจงรายละเอียดแทนท่านนายกฯ ดังนี้ 
 

             ข้อเท็จจริง 
         1. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์  จ านวน      
     1 ชุด เพื่อใช้ล้างท าความสะอาด พ้ืนอาคาร พ้ืนทางเดินเท้าและ
     รถยนต์ส่วนกลาง แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนรายจ่าย
     ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
     ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า
     แรงดันสูงจ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 10,000 บาท เป็นไปตาม
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
     ครั้งที่ 2 แบบ ผ 08 ล าดับที่ 4 หน้า 35 เป็นไปตามมาตรฐานและ
     ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
     ส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 และ รายละเอียด ดังนี้ 
      -เป็นเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงแบบมีล้อลาก 
      -แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 บาร์   
      -ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ 
      -ขนาดก าลังมอเตอร์  ไม่น้อยกว่า  1.8 KW และใช้กับไฟ 
     220 โวลท์ 
      -พร้อมอุปกรณ์สายฉีดน้ า ปืนฉีดน้ า สายไฟและข้อต่อครบชุด 

     โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวด
     งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เป็นเงิน 10,000 บาท 
ประธานสภาฯ      มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา 

    ได้เลยตรับ 
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มติที่ประชุม      สภามีมตอินุมัติให้จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์  
    จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน  10,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ลาปุาย  1  ท่าน (นาย 
    สมเกียรติ  คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

ประธานสภาฯ      ต่อไปเป็นรายการที่ 2  ขอเชิญครับ 
นายกนกพล  ถาวรสาร     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ    กระผมนายกนกพล  ถาวรสาร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
     ขอชี้แจงรายละเอียดแทนท่านนายกฯ ดังนี้ 

        2 จัดจ้างท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงความกตัญญู
     กตเวทีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
     ถวายเป็นราชสักการะ แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอน
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
     รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดจ้างท าซุ้มเฉลิม
     พระเกียรติติดตั้ง บริเวณด้านหน้าส านักงาน จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 
     200,000 บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
     2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ08 ล าดับที่ 17 หน้า 
     42 เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

     1.ขนาดโดยรวมสูงไม่น้อยกว่า 5.3 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า  
     3 เมตร  

     2.ขนาดของกรอบด้านนอกสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร x กว้างไม่
     น้อยกว่า 1.8 เมตร  

     3.ขนาดของรูปสูงไม่น้อยกว่า 2.4 x กว้างไม่น้อยกว่า 1.10 
     เมตร 

     4.ขนาดของฐานสูงไม่น้อยกว่า 1.2 x กว้างไม่น้อยกว่า  
    3 เมตร 
     5.ขนาดของตราสัญลักษณ์ วปร. สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
     6.ขนาดของพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
     7.ขนาดของครุฑ กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
     8.ขนาดของคชสิงห์ สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
     9.ขนาดของปูายชื่อหน่วยงาน สูงไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร x 

     กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
     โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวด

     งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เป็นเงิน 200,000 บาท 
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ประธานสภาฯ      มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา 
    ได้เลยตรับ 

มติที่ประชุม      สภามีมติอนุมัติให้จัดจ้างท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  เป็นเงิน   
    200,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
    (ประธานสภาฯ)  ลาปุาย  1  ท่าน (นายสมเกียรติ  คงนุกูล  สมาชิก 
    สภาเทศบาล เขต 2) 

ประธานสภาฯ      ต่อไปเป็นรายการที่ 3  ขอเชิญครับ 

นายกนกพล  ถาวรสาร     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ    กระผมนายกนกพล  ถาวรสาร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
     ขอชี้แจงรายละเอียดแทนท่านนายกฯ ดังนี้ 
 

              3.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ
     ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 
     เป็นเงิน 488,472 บาท       

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     โดยจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร 
     และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ตามถนนสายส าคัญต่าง ๆ จ านวน 3 จุด 9 กล้อง 
     เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
     ชีวิตและทรัพย์สิน และควบคุมปัญหาที่อาจเกิดจากอาชญากรรม และ
     ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชน ตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา
     ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
     1/2560 คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ.2560 เกณฑ์
     ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
     พ.ศ.2561 และมาตรฐานตามท้องตลาดเนื่องจากบางรายการไม่มีใน
     บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้อง
     วงจรปิด (CCTV) 

    1. กล้องชนิดแบบทรงกระบอก IP  
        กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่

     ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
     ทั่วไป ราคา 33,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลาง
     และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี 
     พ.ศ. 2560) 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
     pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
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      -มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per 
     second) 
      -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off  
     Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
     โดยอัตโนมัติ 
      -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการ
     แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดง
     ภาพขาวด า (Black/White) 
      -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
      -มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
     ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
      -สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion 
     Detection) ได ้
      -สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
     แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
     ได ้
      -สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
     2 แหล่ง 
      -ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
     Forum) 
      -สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
     น้อย 
      -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
     10/100 Base - T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน 
     IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
     ช่องเดียวกันได้ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
     เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
           -สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10°C ถึง 50°C เป็นอย่าง
     น้อย 
           -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ 
     SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
      -มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card 
     หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
      -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ  
     Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD 
     หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
     ผู้ผลิต 
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           -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
           -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
           -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
     บริหารงานที่มีคุณภาพ 

     2. เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 Port  
       อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video  
     Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท (ตามมาตรฐาน 
     ครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ 
     กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
           -เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจร
     ปิดโดยเฉพาะ 
           -สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG 4 
     หรือ H.264 หรือดีกว่า 
           -ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
     Forum)  
           -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      -สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียด
     ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
     2,073,600 pixel 
      -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ 
     SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
      -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
     (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 
     8 TB  
      -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
     ช่อง 
      -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
      -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ  
     Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD 
     หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
     ผู้ผลิต 
           -สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
     ระบบเครือข่ายได ้
           -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
     บริหารงานที่มีคุณภาพ 
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     3. Switch up poe 8 Port  
         อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
     ขนาด 8 ช่อง ราคา 9,500 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคา
     กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     ประจ าปี พ.ศ. 2560)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      -มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
      -มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
      -รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 
     Address 

      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
     10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตาม
     มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
     Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  
      -มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ
     เครือข่ายทุกช่อง 
 
     4. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
      (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561) 
      -มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
      -สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     5. ตู้เหล็กเบอร์ 3 ราคา 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     6. เสาเหล็กขนาด 4 นิ้ว สูง 5 เมตร พร้อมแขนและฐาน ราคา 
     7,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     7. สาย UTP OUT DOOR ราคา 24 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     8. ปลั๊กไฟ 220 V มีสายมี เบรกเกอร์ ราคา 1,200 บาท (ราคาตาม
     ท้องตลาด) 
     9. กล่องพักสาย ราคา 100 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     10. ฮาร์ดดิสขนาด 4 TLB ราคา 7,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     11. ค่าติดตั้งและค่าเข้าระบบพร้อมใช้งาน (1 ระบบ) ราคา 9 ,000 
     บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน 
    ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยโอนลดจาก
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงิน
    ส ารองจ่าย เป็นเงิน 488,472 บาท 
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ประธานสภาฯ      มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา 
    ได้เลยครับ 

มติที่ประชุม      สภามีมติอนุมัติโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
    การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลต าบลนาสาร  
    เป็นเงิน 488,472 บาท ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  
    1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ลาปุาย  1  ท่าน (นายสมเกียรติ  คงนุกูล   
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
  ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
  
 
      (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
                       หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
   
 
      (ลงชื่อ) อธิคม  อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายอธิคม  อนันตธนวิทย์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
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      (ลงชื่อ)                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
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การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2561  วันที่  14  พฤศจิกายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


