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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพุธท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  (อาคารเอนกประสงค์) 

……………………………. 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร ์  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   แสนโยชน ์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ  แสนโยชน์ 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ - 
8. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์    สินภิบาล 
9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ  คงนุกูล 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายสมมาศ   สุวรรณ  สมาชิกสภาฯ -ลาป่วย- 
2. นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ -ลาป่วย- 
3.    
4.    
5.    
6.    

 

-ส าเนา- 
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คณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร - ติดราชการ - 
2. นายโชติ   สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี โชติ   สัจจมาศ 
3. นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรี อนัน  ศิริวรรณ 
4. นายกฤษฎา   นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กฤษฎา   นาคเนตร 
5. นายกิตติวัฒน์   โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
2. นางเพ็ญศรี   นิลวานิช ผู้อ านวยการกองคลัง เพ็ญศรี   นิลวานิช 
3. นายชัยรัตน์   นาทะชัย รองปลัดเทศบาล ชัยรัตน์   นาทะชัย 
4. นายกนกพล   ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล  ถาวรสาร 
5. นางวรรณดี   พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ วรรณดี  พวงจันทร์ 

 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 

ช านาญงาน 
ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 

4. นางสาวธันยพัฒน์   ทองสุข นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ธันยพัฒน์   ทองสุข 

5. นายสุทัศน์   สุรญาณณ์ พนักงานดับเพลิง สุทัศน์   สุรญาณณ์ 
 
 



-3- 

เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ     
     เนื่องจากวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีติดราชการ จึงขอมอบหมาย
    นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี ท าหน้าที่แทนในการประชุมครั้งนี้ 
ที่ประชุม    ทราบ 
ประธานสภาฯ    - พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.  2562 
     - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    พ.ศ.  2562  ขอเชิญส านักปลัด งานนิติการ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่
    เกี่ยวข้องครับ 
     พ.จ.อ. วิรุจน์  แม้นเทวฤทธิ์  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ ได้ชี้แจง
    รายละเอียดพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับสภาได้รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.   
    2562 วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.  2562 วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562  โดยไม่มีการ 
    แก้ไขข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562   
โอนครั้งที่  9 ของส านักปลัดฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
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       - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน      
จ านวน   2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท 

นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงครับ 
  (นายกนกพล  ถาวรสาร  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงดังนี้) 
  -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับที่ 1.2 ข้อ 1.2.3 หน้า 74 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 2,319,120 บาท บัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โอน
ครั้งที่ 2 และบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โอนครั้งที่ 4 
ซึ่งมีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 จ านวนเงิน 
1,237,042 บาท 

         ข้อเท็จจริง 
     -เทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือจัดหาเพ่ิมเติมให้กับ
พนักงานเทศบาลต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เนื่องจากได้โอนย้ายใน
ระหว่างปีงบประมาณ จึงยังมิได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ จ าเป็นต้องจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน จ านวน  1 เครื่อง และส าหรับหัวหน้าส านักปลัดจ านวน 
1 เครื่อง เพ่ือทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0016 ที่ใช้
งานมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปี  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 1 ระบุ
ว่าการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่าน
การใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) หากเครื่องช ารุดและมีการซ่อมแซมจะ
ไม่คุ้มค่า อีกทั้งเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่สามารถหาอะไหล่ได้และคุณสมบัติของ
เครื่องมีข้อจ ากัดไม่สามารถอัพเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันได้ 
จ าเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม แต่ส านักปลัดมิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติ 
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 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ส าหรับส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท รวมเป็น
เงิน 34,000 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย 

 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 
34,000 บาท งบประมาณในประเภทนี้สามารถโอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประจ าเดือนเมษายน-กันยายน 2562 จ านวนเงิน 985,260 บาท ซึ่งยังมี
งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้ได้อีก 251,782 บาท 

 ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  

 



-6- 

 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 

17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ     ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  
ไม่อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง  ด้วยคะแนนเสียง  1  คน (ประธานสภาฯ) 
ไม่มา  (ลาป่วย)                   2  คน 
ไม่อยู่ในที่ประชุม                     -  คน 
 รวม                12  คน  

สรุป  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 โอนครั้งที่  9 
ของส านักปลัดฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

       - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน  จ านวน   
2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท 

ประธานสภาฯ      5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562
    โอนครั้งที่  1  ของกองคลัง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด 
    ดังต่อไปนี้ 

        - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
    2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  

นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงครับ 
  (นางเพ็ญศรี  นิลวานิช  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงดังนี้) 

    กองคลังเทศบาลต าบลนาสารมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับ

    งานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง  เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ประจ าของงาน
    พัสดุเลขท่ีที่ครุภัณฑ์ 416 48 0007 และงานการเงินและบัญชีเลขที่
    ครุภัณฑ ์ 416 50 0012  และมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี  ซึ่งช ารุดและ
    ล้าสมัยเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ถ้า
    ซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มทุนเนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ขออนุมัติ
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
    แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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    ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน  2 เครื่อง 
    เครื่องละ 17,000 บาท  รวมเป็นเงิน 34,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
    สี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 แบบ ผ 08  

   ล าดับที่ 22 หน้า 109 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
    มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียด
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core) มีความเร็ว
    สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHZ หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
    GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
    หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
    หน่วย 

   - มี DVD-RW  หรือ ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ   

    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

    เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่
    ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
    เครื่องละ  17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท 
               โดยขอโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดท า

    แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 487,000 บาท บาทขณะนี้มี 
    งบประมาณถือจ่าย 270,890  บาท ขอโอนลด 34,000 บาท คงเหลือ  
    236,890  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง                                        

    ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ หมวด 4 ข้อ 27  
    การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
    สภาท้องถิ่น 
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                        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อแนะน า
    ส าหรับพิจารณาคือ การจัดหาคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 
    ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน  จ านวน   2  เครื่องๆ 

ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ     ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  

ไม่อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง  ด้วยคะแนนเสียง  1  คน (ประธานสภาฯ) 
ไม่มา  (ลาป่วย)                   2  คน 
ไม่อยู่ในที่ประชุม                     -  คน 
 รวม                12  คน  

สรุป      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562
    โอนครั้งที่  1  ของกองคลัง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด 
    ดังต่อไปนี้ 

        - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
    2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  

ประธานสภาฯ    5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่  5  ในการจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงาน  ส านักงาน จ านวน 2  เครื่องๆ ละ 
    17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  ซึ่งสภาได้อนุมัติ 
    งบประมาณไปแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
    ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
 
นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงครับ 
  (นายกนกพล  ถาวรสาร  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงดังนี้) 
  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การจัดซื้อเป็นไปตามมาตรฐาน ส านัก 
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 ปลัดเทศบาลต าบลนาสารจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้   

   รายการที่ 1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            ข้อความเดิม  
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 
1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  

  -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

   1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความจ าหลักท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 

  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 

3 ช่อง 
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  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 

FHD (1920x1080) 
  -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ 08 ล าดับที่ 5 หน้า 36     
  ข้อความใหม่ 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Leve) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

  -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

   1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถมรการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 

  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

  -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
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  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 

  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
  -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ 08 ล าดับที่ 5 หน้า 36  
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ หมวด 4 
          ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

          ข้อ 32 ภายใต้บังคับ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.  2562 ครั้งที่  5  ในการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงาน 
    ส านักงาน จ านวน  2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท รวมเป็นเงิน  
    34,000.- บาท  ซึ่งสภาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเมื่อคราวประชุมสภา
    เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15   
    กุมภาพันธ์  2562 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ     ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  

ไม่อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง  ด้วยคะแนนเสียง  1  คน (ประธานสภาฯ) 
ไม่มา  (ลาป่วย)                   2  คน 
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ไม่อยู่ในที่ประชุม                     -  คน 
 รวม                12  คน  

สรุป     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่  5  ในการ
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆ  
    ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  

ประธานสภาฯ    5.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่ 6  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
    ปัญหายาเสพติดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ซึ่งสภาได้อนุมัติ
    งบประมาณไปแล้วเมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
    พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 

นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงครับ 
  (นายกนกพล  ถาวรสาร  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงดังนี้) 

      ตามท่ีฝ่ายปกครอง ส านักปลัด ได้ด าเนินการโอนตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายเป็นรายการใหม่เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 
    พ.ศ.  2561  วันพุธที่  14  14  พฤศจิกายน  2561  ได้อนุมัติโครงการ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
    (CCTV) ซึ่งได้ตั้งตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี  พ.ศ. 2560  
    และตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. .2561  และตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคา
    กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ให้
    บังคับใช้จึงท าให้คุณลักษณะของรายงานในโครงการดังกล่าวเปลี่ยนไป 
    เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
    จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามรายละเอียด ดังนี้ 

         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
    จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร และจุดเสี่ยง
    ต่าง ๆ ตามถนนสายส าคัญต่าง ๆ จ านวน 3 จุด 9 กล้อง เพ่ือให้ประชาชน
    เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
    ควบคุมปัญหาที่อาจเกิดจากอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือ 
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     ชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  
    เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2560คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 

     คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ.2560 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
    2561 และมาตรฐานตามท้องตลาดเนื่องจากบางรายการไม่มีในบัญชี 
    มาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

      1. กล้องชนิดแบบทรงกระบอก IP กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
    แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา 
    ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 33,000 บาท (ตามมาตรฐานครภุณัฑ์เกณฑ์ราคากลางและ
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560) คุณลักษณะ
    พื้นฐาน 
     -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,920x1,080 

     pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
      -มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per  

    second) 
      -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 

    (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
      -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดง

    ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
    (Black/White) 

       - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
      -มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัส 
     สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
      - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) 

    ได้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
    Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 

      - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 
    แหล่ง 

       - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
    Forum) 

      -สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐานH.264 เป็นอย่างน้อย 
      - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
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      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
    10/100 Base - T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
    802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

     ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
    (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า   -สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -
    10°C ถึง 50°C เป็นอย่างน้อย 

      -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 ที่มีลิขสิทธิ์
    ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

      -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
       -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี

    คุณภาพ 
      2. เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 Port  
      อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 

    ราคา 24,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      -เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

    โดยเฉพาะ 
       - 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 
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       -สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของ
    ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080pixel 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 ได ้
      - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

    Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
    ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

        -สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
    เครือข่ายได้ 

        -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
    คุณภาพ 

      3. Switch up poe 8 Port  
       อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  

    ราคา 9,500 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - 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 หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน 
    IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง 

      เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  
      - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ 

    เครือข่ายทุกช่อง 
 
 



-16- 

      4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท (ตาม
    มาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561) คุณลักษณะพื้นฐาน 

      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 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 แบรกเกอร์ ราคา 1,200 บาท (ราคา

    ตามท้องตลาด) 
      9. กล่องพักสาย ราคา 100 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
      10. ฮาร์ดดิสขนาด 4 TLB ราคา 7,500 บาท (ราคาตาม 

    ท้องตลาด) 
      11. ค่าติดต้ังและค่าเข้าระบบพร้อมใช้งาน (1 ระบบ) ราคา  
     9,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
     ข้อความใหม่ 
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย

    จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร และจุดเสี่ยง
    ต่าง ๆ ตามถนนสายส าคัญต่าง ๆ จ านวน 3 จุด 9 กล้อง เพื่อให้ประชาชน
    เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
    ควบคุมปัญหาที่อาจเกิดจากอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือ
    ชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  
    เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560 คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ.2561 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
    2562 และมาตรฐานตามท้องตลาดเนื่องจากบางรายการไม่มีในบัญชี 
    มาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

      1. กล้องชนิดแบบทรงกระบอก IP กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
    เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
    รักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
    ประจ าปี พ.ศ. 2561) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

      -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
     pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
      -มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per  

    second) 
      -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 

    (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
      -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดง

    ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
    (Black/White) 

       - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
      -มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย

    กว่า 4.5 มิลลิเมตร 
      - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
      - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 

    (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
      - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
       - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 

    Forum) 
      -สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน   H.264 เป็นอย่างน้อย 
      - 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) ในช่องเดียวกันได้ 
    ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
    (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า   -สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -
    10°C ถึง 50°C เป็นอย่างน้อย 

      -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", 
    SNMP, RTSP,   IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย    

      -มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ 
    MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
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      -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
    Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
    ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

      -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
      -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
        -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี

    คุณภาพ 
      2. เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 Port  
      อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 

    ราคา 22,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2561) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      -เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

    โดยเฉพาะ 
       - 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 
      -สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของ

    ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 ที่มีลิขสิทธิ์
    ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 



-19- 

        -สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
    เครือข่ายได้ 

        -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
    คุณภาพ 

      3. Switch up poe 8 Port  
       อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 

    ช่อง ราคา 8,600 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2561) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - 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 หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน 
    IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง 

     เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  
      - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้                        

     - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ 
    เครือข่ายทุกช่อง 

      4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท (ตาม
    มาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 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 แบรกเกอร์ ราคา 1,200 บาท (ราคา

    ตามท้องตลาด) 
      9. กล่องพักสาย ราคา 100 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
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      10. ฮาร์ดดิสขนาด 4 TLB ราคา 7,500 บาท (ราคาตาม 
    ท้องตลาด) 

      11. ค่าติดตั้งและค่าเข้าระบบพร้อมใช้งาน (1 ระบบ)  ราคา  
    9,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ 
  - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่ 6  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ     ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  
ไม่อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง  ด้วยคะแนนเสียง  1  คน (ประธานสภาฯ) 
ไม่มา  (ลาป่วย)                   2  คน 
ไม่อยู่ในที่ประชุม                     -  คน 
 รวม                12  คน  

สรุป     ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่ 6  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
    ปัญหายาเสพติดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

ประธานสภาฯ    5.5  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน      
    2  คณะ คือ 

    1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน 
    2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         จ านวน  3  คน 

นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้งานนโยบายและแผนได้ชี้แจงครับ 
  (ดิฉันนางวรรณดี  พวงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ)  ขอแจ้งให้สภาทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน ตามค าสั่งที่  

247/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบด้วย นายเสถียร  ชักแสง , นายประคอง  สุวรรณ และนายสมมาศ  
สุวรรณ ลงวันที่  12  เมษายน  2560  
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    2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   จ านวน  3  คน ตามค าสั่งที่  255/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร ซึ่งมีสมาชิก 
    ประกอบด้วยนายบุญรวย  สุตระ , นายประสงค์  นาคราช และ นายฟื้น  
    ยอดนาร ี ลงวันที่  12  เมษายน  2560 

    บัดนี้คณะกรรมการ จ านวน  2  คณะดังกล่าว ได้หมดวาระลง
    ไปแล้ว จึงขอให้สภาได้เสนอชื่อเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการต่อไปด้วยคะ 

ประธานสภาฯ      ต่อไปเราจะให้สภาเสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการทีละ
    ชุดเลยนะครับ 

      1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน 
     ขอให้เสนอชื่อคนที่ 1 ได้เลยครับ 
นายประสงค์  นาคราช    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

    ขอเสนอนายสมเกียรติ  คงนุกูล ต าแหน่ง  สมาชิกสภา เขต 2  เป็น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 

     ผู้รับรอง        -นายพิเชษ  แสนโยชน์    ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
             -นายยงยุทธ์  โชติพันธ์ ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายสมเกียรติ  คงนุกูล ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการ

    พัฒนาท้องถิ่น คนที่หนึ่ง  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคนที่ 2  ได้เลยครับ 

นายสมเกียรติ  คงนุกูล    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายสมเกียรติ  คงนุกูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

    เขต 2  ขอเสนอนายพิเชษ  แสนโยชน์  ต าแหน่ง สมาชิกสภา เขต 2 
     เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
     ผู้รับรอง        -นายประสงค์  นาคราช ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
             -นายยงยุทธ์  โชติพันธ์ ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายพิเชษ  แสนโยชน์   ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการ

    พัฒนาท้องถิ่น คนทีส่อง  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคนที่ 3  ได้เลยครับ 
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นายบุญรวย  สุตระ    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายบุญรวย  สุตระ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอ 
     เสนอชื่อนายประคอง  สุวรรณ  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1  เป็น 

    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่3 
     ผู้รับรอง        -นายเสถียร  ชักแสง    ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1 
             -นายยงยุทธ์  โชติพันธ์ ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายประคอง  สุวรรณ  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการ

    พัฒนาท้องถิ่น คนที่สาม  
สรุป      1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน ตามรายชื่อ 

    ดังต่อไปนี้ 
1.1 นายสมเกียรติ์  คงนุกูล   ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2   
1.2 นายพิเชษ  แสนโยชน์    ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2  
1.3 นายประคอง  สุวรรณ   ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1   

ประธานสภาฯ      2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน  
    ขอให้เสนอชื่อคนที่ 1 ได้เลยครับ 

นายประสงค์  นาคราช    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

    2 ขอเสนอนายบุญรวย  สุตระ  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1  เป็น 
    คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 

     ผู้รับรอง        -นายประคอง  สุวรรณ   ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1 
             -นายสมเกียรติ  คงนุกูล   ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายบุญรวย  สุตระ  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1  เป็นคณะกรรมการ 

    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่หนึ่ง  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคนที่ 2  
    ได้เลยครับ 

นายสมเกียรติ  คงนุกูล    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายสมเกียรติ  คงนุกูล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

    เขต 2  ขอเสนอนายเสถียร  ชักแสง  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1 
     เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
     ผู้รับรอง        -นายฟ้ืน  ยอดนารี  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1 
             -นายยงยุทธ์  โชติพันธ์ ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
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ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายเสถียร  ชักแสง  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการ

    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่สอง  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคนที่ 3  
    ได้เลยครับ 

นายบุญรวย  สุตระ    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายบุญรวย  สุตระ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอ 
     เสนอชื่อนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2  เป็น 

    คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
     ผู้รับรอง        -นางสาวปรีดาภรณ์  สินธิภิบาล  ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 2 
             -นายเสถียร  ชักแสง      ต าแหน่งสมาชิกสภา เขต 1 
ประธานสภาฯ      มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า 
            นายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการ

    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่สาม  
สรุป      2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน    

    3  คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
      1.1  นายบุญรวย  สุตระ  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 1   
      1.2  นายเสถียร  ชักแสง  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 1  
      1.3  นายประสงค ์ นาคราช   ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต 2   

ประธานสภาฯ      5.6  ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างพนัง 
    กั้นดิน คสล. ริมคลองมะม่วงตลอด – คลองคูพาย หมู่ที่  7  ต าบลนาสาร 
    อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  11,896,000.-  บาท 
    ขอเชิญท่านรองนายกครับ 
นายโชติ  สัจจมาศ เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายโชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของ

รายละเอียดต่างๆ ขอให้กองช่างได้ชี้แจงครับ 
  (นายวิติ   รองพินิจ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอแจ้งให้สภาทราบ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้) 
  ตามหนังสืออ าเภอพระพรหมที่ นศ 2018/278  ลงวันที่  12  

กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง การโอนบัญชีทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ท าการปกครองอ าเภอพระพรหม  ขอส่งส าเนา
เอกสารการโอนบัญชีทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ตามโครงการ 
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 ภายใต้แนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (กลุ่มจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ 2560  โครงการ
ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ริมคลองมะม่วงตลอด-คลองคูพาย หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามสัญญาเลขที่ 376/2560  ลง
วันที่ 24 เมษายน  2560 กับห้างหุ้นส่วน จ ากัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง วงเงิน 

 ท าสัญญา จ านวน 11,896,000.- บาท  (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่
วันที่  17  กรกฎาคม  2561 เพื่อด าเนินการโอนทรัพย์สินให้แก่ เทศบาลต าบล
นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ท าการปกครองอ าเภอพระพรหม  จึงขอ
ความร่วมมือเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อด าเนินการดังนี้ 

1) ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจากสภาเทศบาล 
2) รายงานให้อ าเภอทราบโดยแนบรายงานการประชุม  จ านวน  2  ชุด 
ในการนี้ กองช่างได้ลงท าการตรวจสอบสภาพของถนน มีความเสียหาย

เล็กน้อยแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของโครงสร้างหลัก 
เพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง  ด้วยคะแนนเสียง  1  คน (ประธานสภาฯ) 
ไม่มา  (ลาป่วย)                   2  คน 
ไม่อยู่ในที่ประชุม                     -  คน 
 รวม                12  คน  

สรุป      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างพนัง 
    กั้นดิน คสล. ริมคลองมะม่วงตลอด – คลองคูพาย หมู่ที่  7  ต าบลนาสาร 
    อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      12.00     น.  

  (ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นางบุญเรียง   พรหมมาศ)      (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 



 

 
   (ลงชื่อ)   อธิคม   อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      12.00     น.  

   (ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
             หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 
    
   
   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 
 
 


