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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  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 - 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5. นายประสงค ์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ   แสนโยชน์ 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ   สุวรรณ 
8. นางสาวปรีดาภรณ์    สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์    สินภิบาล 
9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ   คงนุกูล 

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. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ลาป่วย 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 

-ส าเนา- 
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คณะผู้บริหาร 
 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นางณิชรัตน์   เชาวลิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก. 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ณิชรัตน์   เชาวลิต 

2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 

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

ช านาญงาน 
ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 

5.    
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เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 

 ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าป ี พ.ศ.  
    2561 วันที่  14  พฤศจิกายน  2561 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  
    2561 วันที่  14  พฤศจิกายน  2561  โดยไม่มีการแก้ไขข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   5.1  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  สมัย  
ประธานสภาฯ   สามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2562  และสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  11  และข้อ  21  ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
    ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ขอเชิญ 
    ท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมาย 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
    ต าบลนาสาร ขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2557  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
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และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
 (2)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน 
 การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552 
 มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ท่านเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ผม
ประธานสภาฯ   ขอน าปรึกษาในที่ประชุมเพ่ือขอมติจากท่ีประชุมในการก าหนดสมัยประชุม
    สามัญประจ าปี 2562 และสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  2563 ต่อไป 

มติที่ประชุม  สภามีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมเป็น 4  สมัย ๆ ละ  30  วัน  
เห็นชอบ  10  เสียง งดออกเสียง 1  ท่าน (ประธานสภาฯ )  ไม่มาประชุม 1 
ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลาป่วย) โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์ก าหนด ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  2562 
1.1   สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 

  เริ่มตั้งแต่วันที่  2  เมษายน – 1  พฤษภาคม  2562 
1.2   สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2562 

  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม – 30 สิงหาคม  2562 
1.3   สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2562 

  เริ่มตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 
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2. สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี 2563 
2.1   สมัยประชุมสมัยสามัญแรก  ประจ าปี  2563 

  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  มกราคม – 14  กุมภาพันธ์  2563 
 

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   5.2   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 3  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดฯ) 

  จ านวน  2  รายการ 
 1) เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงาน    
ประมวลผลจ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  46,000.-  บาท   
 2) เพ่ือจัดซื้อจอภาพ LED ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่
ช ารุด จ านวน 1 จอ  เป็นเงิน  4,000.-  บาท  

นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ   
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร  
    ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
     1) เทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งาน 
    ประจ าอยู่ที่หัวหน้านักปลัด ซึ่งล้าสมัยและใช้งานมาเป็นเวลานาน จ านวน        
    1 เครื่อง และจัดหาเพ่ิมเติมให้กับพนักงานเทศบาลต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
    ที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
    จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งส านักปลัดมิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอน  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
    ใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับ
    งานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน  
    46,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ 08 ล าดับที่ 5 หน้า 36 เปน็ไปตามเกณฑ์ราคา 
    กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 
    23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียด
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

    -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
    โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
    และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
    ประมวลผลสูง 
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    -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

    Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  
    -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

    หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี

    ความจ าหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ า
    หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
    หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

    -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
    กว่า 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 
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 

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

       โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
    บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็น
    เงิน 46,000 บาท งบประมาณในประเภทนี้สามารถโอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
    ประจ าเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 จ านวนเงิน 1,313,680 บาท ซึ่งยังมี
    งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้ได้อีก 348,600 บาท  

      2) จัดซื้อจอภาพส าหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทน
    ของเดิมท่ีช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จ านวน 1 จอ แต่มิได้ตั้ง 
    งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
    จอภาพแบบ LED  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
    เป็นเงิน 4,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2561 
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   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    ดังนี้ 
    -มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
    -รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
    -มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
    -มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

     โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
    บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็น
    เงิน 4,000 บาท งบประมาณในประเภทนี้สามารถโอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
    ประจ าเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 จ านวนเงิน 1,313,680 บาท ซึ่งยังมี
    งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้ได้อีก 348,600 บาท  
นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี ผมขอมติให้พิจารณาอนุมัติทีละรายการ 
     1. ขอมตจิัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล
    จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  46,000.-  บาท โดยการยกมือได้เลยครับ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One   
    ส าหรับงานประมวลผลจ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  46,000.-  บาท ด้วย 
    คะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ไม่มาประชุม 
    1 ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลาป่วย) 
ประธานสภาฯ    2. ขอมตจิะจัดซื้อจอภาพส าหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
    ทดแทนของเดิมที่ช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จ านวน 1 จอ โดยการยก
    มือได้เลยครับ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดซื้อจอภาพส าหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จ านวน 1 จอ ด้วย 
    คะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ไม่มาประชุม 
    1 ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลาป่วย) 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   5.3   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ   พ.ศ.  2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 

    1)  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
    -ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ เป็นเงิน 22,000.- บาท 
    -ตู้สองบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 3  ฟุต จ านวน  1  ตู้ 

  เป็นเงิน 4,000.- บาท 
    -โต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3  ลิ้นชัก มีลูกล้อเลื่อนได้ จ านวน  2  ตัว    
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              เป็นเงิน  6,400.-  บาท 
         -โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน      

  4,900 บาท 
    -เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  1,250  บาท     

    2)  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  1  ชดุ  
  เป็นเงิน 9,500.-  บาท 

     
นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ   
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
    ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลนาสาร ได้รับผิดชอบในส่วน

  ของานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริม
  การศึกษา โดยแต่ละภารกิจงานมีการจัดท าเอกสารทางราชการเพ่ืออ านวย
  ความสะดวกให้กับประชาชน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  นั้น 

            ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม มีความจ าเป็นจะจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  ส านักงานเพ่ือจัดเก็บเอกสารของทางราชการและโต๊ะท างานเพ่ือใช้ในการ
  ปฏิบัติหน้าที่งานขอพนักงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
  ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
  ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน จึงมีความ
  ประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
  ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และจัดเก็บเอกสารให้เป็น
  ระเบียบสะดวกต่อการค้นหา จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ
  ใหม่ เป็นเงินจ านวน 38,550 บาท โดยโดยโอนลดงบประมาณจากสังคม
  สงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวด
  รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน
  เทศบาล เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม  โดย
  มีงบประมาณอนุมัติ 1,686,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด
  งบประมาณ 1,629,050 บาท โดยได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วว่ามี 
  งบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจากได้ทั้งปีงบประมาณ รายการที่ขออนุมัติโอน
  งบประมาณดังต่อไปนี้ 
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    - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
  และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล  จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน
  จ านวน 22,000 บาท 

    - ตู้สองบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
  4,000 บาท  

    -โต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก มีลูกล้อเลื่อนได้ จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน
  จ านวน  6,400  บาท 

    - โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน
  จ านวน 4,900 บาท 

    - เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงินจ านวน 
  1,250 บาท 

    เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดค าชี้แจง 

   รายการที่ 1 
   โอนเพิ่ม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 

  38,550 บาท 
   โอนลด 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

  งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภท 
  รายจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,686,000 บาท (งบประมาก่อน
  โอน 1,686,000 บาท งบประมาณถือจ่าย 917,100 บาท) โดยโอนลดเป็น
  เงินจ านวน 38,550 บาท 

   รายการที่ 2 
   โอนเพิ่ม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
  เผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท มีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 11  กุมภาพันธ์  
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   2562 จ านวน 30,000 (งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท งบประมาณ
  ถือจ่าย 30,000 บาท) โดยโอนเพิ่มเป็นเงิน 9,500 บาท 

   โอนลด 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

  งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภท 
  รายจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,686,000 บาท (งบประมาก่อน
  โอน 1,686,000 บาท งบประมาณถือจ่าย 926,600 บาท) โดยโอนลดเป็น
  เงินจ านวน 9,500 บาท 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี ผมขอมติให้พิจารณาอนุมัติทีละรายการ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.  2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   1)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
         - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

  และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล  จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน
  จ านวน 22,000 บาท 

    - ตู้สองบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
  4,000 บาท  

    -โต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก มีลูกล้อเลื่อนได้ จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน
  จ านวน  6,400  บาท 

    - โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน
  จ านวน 4,900 บาท 

    - เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงินจ านวน 
  1,250 บาท 

    ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)   
  ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  (ลาป่วย)   
   2)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  1  ชดุ  

  เป็นเงิน 9,500.-  บาท 
  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ไม่มา

  ประชุม 1 ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  (ลาป่วย)   



-11- 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   5.4   การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน  2  รายการ 

    1)  รายการที่  1  โทรทัศน์จอแบบ แอลอีดี 
    2)  รายการที่  2  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ   
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
      ตามที่เทศบาลต าบลนาสาร  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21  
    กันยายน 2561  
           เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
    ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  รายการ
    โทรทัศน์จอแบน แอลอีดี ขนาดต่ ากว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 
    13,000.-บาท 
           เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
    ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่อง
    มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 2,00 ANSI Lumems จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 
    17,000.-บาท 

             ข้อเท็จจริง 
                   ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์
    โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์   จอแบน แอลอีดี และเครื่องมัลติมีเดีย
    โปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
    และการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และ
    สติปัญญาของเด็กนักเรียนให้มีความเหมาะสมกับวัย แต่ไม่สามารถด าเนินการ
    จัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
    ของครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 จึงมีความ
    จ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 รายการดังนี้  
     รายการที่ 1 โทรทัศน์จอแบน แอลอีดี  
     ข้อความเดิม 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
    สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
    โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์จอแบน แอลอีดี ขนาดต่ ากว่า 32 นิ้ว  
    จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 13,000  บาท   
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      - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
    จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
    เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2560 บัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ08 หน้า108 ล าดับที่ 18 
     ข้อความใหม่ 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
    ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
    รายการโทรทัศน์จอแบน แอลอีดี จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 12,100 บาท เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 
    พิกเซล  ขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
    ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ
    เสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และ
    ภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  
      - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
    จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
    เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2560 บัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ 08 หน้า 108 ล าดับที่ 
    18 
      - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. 2561  

     รายการที่ 2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
     ข้อความเดิม 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
    เผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,00 ANSI Lumems  
    จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 17,000 บาท  
     - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้ง
    ที่ 1/2560 บัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ 08 หน้า 108 ล าดับที่ 19 
     ข้อความใหม่ 
              - แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
    เผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  
    14,100  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเครื่อง
    ฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
    วีดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียด 
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    ของภาพ True ขนาด 3,000 ANSI Lumens  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า
    ความส่องสว่างข้ันต่ า 
     - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้ง
    ที่ 1/2560 บัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ08 หน้า 108 ล าดับที่ 18 
     - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. 2561  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี ผมขอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ สภาฯ
    รายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน  2  รายการ 

    1)  รายการที่  1  โทรทัศน์จอแบบ แอลอีดี 
    2)  รายการที่  2  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

    โดยการยกมือได้เลยครับ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ สภาฯ
    รายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน  2  รายการ 

    1)  รายการที่  1  โทรทัศน์จอแบบ แอลอีดี 
    2)  รายการที่  2  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

     ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ไม่มา 
    ประชุม 1 ท่าน คือ นายยงยุทธ   โชติพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
    (ลาป่วย)   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

นายกเทศมนตรีฯ  -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ กรณี
เกิดสาธารณภัยพายุโซนร้อนปาบึกท่ีผ่านมา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและจังหวัดได้กล่าวชื่นชมกับนายกเมื่อครั้งที่ได้ไปประชุมมา 

  -การจัดงานโครงการวันกตัญญู ประจ าปี  2562 ซึ่งถือเป็นงาน
กิจกรรมที่เทศบาลให้ความส าคัญอีกหนึ่งโครงการขอทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกัน
ด้วยและทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะนัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารืออีกทีหนึ่ง 
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ปิดประชุมเวลา      12.00     น. 

 
   (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

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

         (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 


