
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่  13  สิงหาคม 2564   เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสาโรจน์    รักงาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล   
 5. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 7. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายไสว    สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  (ลากิจ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายมณฑล  เยาวภา  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 

3. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 4. นางนภารัตน ์  เยาวภา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 6. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 7. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นายอภิวัฒน ์  ศรีชมภู  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 11. นายทรงพล  สุขใจ  พนักงานรักษาสถานที่ฯ 
 12. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 13. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 14. นายเนาวรัตน ์  รื่นโพธิ์วงศ์ พนักงานจ้างฯ 
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เริ่มประชุม  13.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
        วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง ญัตติการขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับ 
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 4  
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกลเทศบาล 
ตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาล 
ตำบลลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
(กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ  
(สำนักปลัด) 
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 ระเบียบวาระท่ี 9    เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
(สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
(กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 15  เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 16  เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)  
และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 17  เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 18  เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
จำนวน 4 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สถานธนานุบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 19  เรื่อง  อื่น ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ท่านวิชาญ ชิ้นเจริญ ได้ทำหนังสือลาเนื่องจากว่าติดภารกิจ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
รับทราบทุกท่านนะครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคำแถลงงบประมาณ บันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง        

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลลำนารายณ์มี
สถานะการเงิน ดังนี้   

 



-5- 
 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 285,533,012.37 บาท   
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 201,990,063.58 บาท    
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 62,222,138.63 บาท   
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ  

 รวม - บาท        
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 41 โครงการ  

 รวม 28,380,233.00 บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน – บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
(1) รายรับจริง จำนวน 83,462,806.08 บาท ประกอบด้วย   

 หมวดภาษีอากร                     จำนวน     2,947,592.27 บาท
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         จำนวน     1,714,033.90 บาท
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           จำนวน    766,130.72 บาท
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    จำนวน    225,696.00 บาท
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จำนวน      295,272.90  บาท
 หมวดรายได้จากทุน            จำนวน   132,000.00  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร            จำนวน 39,981,984.97  บาท
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จำนวน 37,400,095.25  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 265,048.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,171,236.90 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน            9,744,839.14 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน          15,888,940.77 บาท  
งบดำเนินงาน  จำนวน          15,976,253.99 บาท  
งบลงทุน  จำนวน                 87,503.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน            -  บาท  
งบเงินอุดหนุน จำนวน  3,473,700.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 237,048.00  บาท   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท     
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
 

3. งบเฉพาะการ          
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 รายรับจริง   จำนวน           6,658,551.11  บาท
 รายจ่ายจริง   จำนวน   2,152,705.22  บาท
 กำไรสะสม   จำนวน         -    บาท
 เงินสะสม   จำนวน         -    บาท
 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน         -    บาท 

 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จำนวน          17,138,075.09 บาท
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จำนวน                        00.00          บาท 
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  เงินฝากธนาคาร   จำนวน        22,209.21  บาท 
 ทรัพย์รับจำนำ   จำนวน          60,284,200.00  บาท 
 
4.  รายรับ 
                                               รายรับจริง      ประมาณการ     ประมาณการ 
                                                ปี  2563        ปี 2564          ปี 2565 

รายได้จัดเก็บ      
 หมวดภาษีอากร           2,188,246.96   2,207,000.00   3,345,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

2,272,949.65   1,861,000.00   1,808,500.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,154,821.42   1,055,000.00   1,065,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

2,451,493.75   2,000,000.00    2,200,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    119,390.00      110,000.00      262,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน             -                 20,000.00   20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ          9,186,901.78    7,253,000.00   8,700,500.00 
 

                                               รายรับจริง      ประมาณการ     ประมาณการ 
                                                ปี  2563        ปี 2564          ปี 2565 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดภาษีจัดสรร          57,774,585.13 50,100,000.00 58,050.000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    48,688,366.00 60,000,000.00 50,249,500.00 

รวม             106,462,951.13 110,100,000.00 108,299,500.00 
 

งบเฉพาะการ        17,296,145.20    18,106,000.00  17,106,000.00 
รวมทั้งสิ้น        123,759,096.33    135,459,000.00 125,405,500.00 
 
5. รายจ่าย 
  รายจ่ายจริง ปี  2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ      
 งบกลาง        23,950,654.04        30,114,450.00      30,341,420.00 
 งบบุคลากร    24,087,552.54        39,095,820.00      38,245,470.00 
 งบดำเนินการ 23,600,969.39        29,832,000.00      31,562,910.00 

งบลงทุน       23,280,050.00        12,777,880.00      12,146,400.00 
งบรายจ่ายอ่ืน        -                  105,000.00                - 
งบเงินอุดหนุน 4,047,200.00         5,427,850.00        4,703,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 98,966,425.97   117,353,000.00    117,000,000.00 
รวม          98,966,425.97   117,353,000.00   117,000,000.00 
งบเฉพาะการ  2,983,239.66       13,078,500.00      12,201,220.00 
รวมทั้งสิ้น        101,949,665.63    130,431,500.00   129,201,220.00 
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 บันทึกหลกัการและเหตุผล 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม         117,000,000.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ ยอดรวม          117,000,000.00 บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  26,961,240.00  บาท 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม   20,128,500.00  บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     6,832,740.00  บาท
      

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม   42,785,470.00   บาท 
1.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     19,328,490.00   บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม             8,076,780.00   บาท 
3.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม            10,774,680.00         บาท 
4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ยอดรวม              1,475,200.00         บาท 
5.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ยอดรวม             3,130,320.00          บาท 
        
ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม   16,911,870.00    บาท 

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  16,421,870.00          บาท 
2.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม        490,000.00    บาท 

        
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   ยอดรวม            30,341,420.00    บาท 
 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   30,341,420.00          บาท 
           
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)   

ยอดรวม            12,201,220.00    บาท 
1.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม     9,998,000.00          บาท 
2.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     2,203,220.00    บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565        
รวมทั้งสิ้น       129,201,220.00    บาท 
 

- จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
- ผมขอแก้ไขเทศบัญญัติ หน้าที่  16 บรรทัดแรก จาก 13,078,500 .00 บาท เป็น 
12,201,220.00 บาท ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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 หรือไม่ครับ ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามฝ่ายบริหาร สอบถามได้เลยนะครับ 
- ขอเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน 11 เสียง 

1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
- ขอบคุณครับ 
- กรณีสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ (1) ให้ประธานดำเนินการเลือก
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบฯ ข้อ 103 และข้อ 
107 (2) ให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ ตามระเบียบข้อ 
45 วรรคสาม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับ
กำหนดให้มีอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเลยครับ 
- เชิญครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนต่างๆ 
และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 
1. นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์     2. นายสมนึก  นาโพธิ์     3. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
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 - เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนออย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 
แปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน นะครับ 
- ก่อนที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

  
นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 ข้อ 107 และข้อ 12 ประกอบกับข้อ 8 การดำเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยการดำเนินการเลือกกรณีที่มีผู้เสนอเกินกว่า ก็จะต้องดำเนินการ
เลือกโดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลนะคะ แต่ว่าข้อ 107 ประกอบข้อ 12  
ถ้าการเลื อกคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ให้ เลื อกเช่น เดี ยวกับรองประธานสภา ถ้ ามี  
รองประธานสภามากกว่า 1 คน ก็ให้เลือกทีละคน เพราะฉะนั้นการเลือกกรรมการแปรญัตติ  
ก็จะต้องเสนอชื่อคนที่ 1 ก่อน สมมติมีผู้เสนอเพียงคนเดียวคนนั้นก็จะได้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 ตามลำดับไปโดยไม่ต้องเลือก สมมติถ้าคนที่ 1 มีผู้เสนอหลายคนก็จะต้องให้
สมาชิกดำเนินการเลือกโดยเขียนชื่อใส่กระดาษนะคะ ถ้ารอบแรกคะแนนมากกว่าก็จะได้รับ
เลือก ถ้าคะแนนเท่ากันก็เลือกใหม่ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกก็จับสลากและจะใช้วิธีนี้จนกว่า  
จะได้ครบตามจำนวนที่เสนอคร่าวๆเป็นอย่างนี้นะคะ 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญได้นะครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
- เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านแรกเลยนะครับ 
- เชิญครับท่านนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 
นายนรเสฏฐ์   รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านไสว  สิงห์ทอง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายสมนึก  นาโพธิ์     2. นางศุภนุช  วะดี     3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านไสว  สิงห์ทอง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 นะครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านจันทร์เพ็ญ  บัวทอง ครับ 
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นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ดิฉันนางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอท่านนิกร 
ห่วงงาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ค่ะ  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     2. นายไสว  สิงห์ทอง     3. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่า ท่านนิกร ห่วงงาม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นะครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายนิกร ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ขอเสนอท่านสุมาลี  ธรรมเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์   2. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส   3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านสุมาลี  ธรรมเจริญ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นะครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านศุภนุช  วะดี ครับ 

  
นางศุภนุช  วะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางศุภนุช   วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอท่ านสุกัญญา  จัตุ รัส  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ค่ะ  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายนิกร  ห่วงงาม     2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง     3. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านสุกัญญา จัตุรัส ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 4 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นะครับ 
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 - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ค่ะ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายไสว  สิงห์ทอง     2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง     3. นางศุภนุช  วะดี 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 5 นะครับ 
- บัดนี้สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 5 ท่านแล้ว คือ 

1. ท่านไสว        สิงห์ทอง                                         
2. ท่านนิกร       วงงาม 
3. ท่านสุมาลี      ธรรมเจริญ 
4. ท่านสุกัญญา   จัตุรัส 
5. ท่านนรเสฏฐ์   รุจิพาณิชย์                                                                              

- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ จำนวนกี่วัน จะเริ่มตั้งแต่วันใด และจะกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอครับ 
- เชิญท่านท่านไสว  สิงห์ทองครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 2 ผมขอเสนอระยะเวลาคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายสมนึก  นาโพธิ์     2. นายนิกร  ห่วงงาม     3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
- เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ เห็นชอบตามที่ท่านไสว สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
เสนอระยะเวลาคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่  14 – 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
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 - โปรดยกมือครับ 
  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  
โดยเริ่มจากวันที่  14 – 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นะครับ ซึ่งจะได้ส่งร่างเทศบัญญัตินี้ให้แก่คณะกรรมการ 
แปรญัตติได้พิจารณาต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือนายกเทศมนตรีมีความประสงค์จะ
เสนอคำแปรญัตติให้เสนอได้ตามกำหนดเวลาข้างต้นนะครับ 
- ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ผมขอฝากให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ท่านได้แปรญัตติ  
โดยคำนึงถึงกฎหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร และความสามารถที่ผู้บริหาร  
จะนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับ ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะครับ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่ม
จากวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมการประชุมในวันนี้ คือ วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 หลังเลิกประชุม เพ่ือจะได้ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
- ขอบคุณมากค่ะ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้แจ้งรายละเอียดให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ทราบแล้วนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติให้ปฏิบัติตามเวลาซึ่งได้กำหนดไว้
แล้วนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติการขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติการขอความยินยอมจากสภา
เทศบาลทำการกิจการนอกเขต โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
     ขออนุมัติขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต เพ่ือดำเนินการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
     เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะดำเนินการตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 กำหนดว่า เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม 
การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ  
และเอกชน ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ข้อ 14 กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิด
โรคตามข้อ 13 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่  
และการระงับ การระบาดของโรค โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ  
หรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว กรณีมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว 
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้  
จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการการป้องกัน และควบคุมโรคได้ โดยมีภารกิจที่ต้องทำ
นอกเขตเทศบาลฯ ดังนี้  

1. กรณีการแยกกักกัน เพ่ือกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กลุ่มเสี่ ยง ดำเนินการ 
ที่กองอำนวยการตรวจสอบศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์หรืออาจปรับเป็น
โรงพยาบาลสนาม เนื่องจากในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ ไม่มีอาคารสถานที่เหมาะสมเพ่ือดำเนินการ
ดังกล่าว 

2. กรณีได้รับมอบภารกิจการจัดตั้ง “ศูนย์ชุมชน” (Community Isolation) ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ไร่นาสวนผสม วัดลำนารายณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โดยร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ภาคเอกชน เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

เหตุผล 
     เพ่ือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยดำเนินการกรณี  
การแยกกั กกันตั วที่ บ้ าน  (Home Isolation) และจัดหาสถานที่ กั กกั นตั ว ในชุมชน 
(Community Isolation) จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14  
พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำ
และเป็นการที่ เกี่ยวเนื่ องกับกิจการที่ ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน  
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบล  
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 แห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยนายกวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล ได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ โควิด 19 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ต้องกักตัว ในเขต
เทศบาล ดังนี้ 
- 1. กรณีที่พบว่า มีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือทำงานในพ้ืนที่ระบาดสูง เดินทางเข้ามาอยู่  
ในพ้ืนที่ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านท้องที่ทันที ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมาย 
- 2. ผู้ใหญ่บ้านจะรีบรายงานให้เทศบาล เพ่ือนำเจ้าหน้าที่คัดกรองเข้าทำการสอบสวน หรือ
อาจสอบสวนทางโทรศัพท์ หากเห็นว่าต้องส่งตัวเข้าตรวจหาเชื้อก็จะแจ้งทางโรงพยาบาลทราบ 
เพ่ือดำเนินการ และนำตัวไปกักยังสถานที่ที่เตรียมไว้ ส่วนผู้ใกล้ชิดก็จะสั่งกักตัวที่บ้านทันที  
ถ้าหากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ เทศบาลจะนำไปกักตัวยังสถานที่ท่ีจัดเตรียมไว้ 
- 3. สำหรับการเยียวยาในเบื้องต้น กรณีผู้กักตัวที่ยังไม่เข้าระบบของสาธารณสุข จะมีองค์กร
ต่างๆ อาสาเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องอาหาร หรือถุงยังชีพ ได้แก่ กิ่งกาชาดชัยบาดาล 
สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ มูลนิธิลำนารายณ์ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ ลำนารายณ์   
(พ้งไล้ 16) เมื่อผู้กักตัวเข้าสู่ระบบแล้ว เทศบาลเข้าดูแลต่อจนกว่าจะครบกำหนดการกักตัว 
- 4. กรณีผลการตรวจพบว่าเป็นบวก (ติดเชื้อ) เทศบาลจะนำตัวส่งศูนย์พักคอย (โรงพยาบาล
สนาม) หรือ โรงพยาบาลสนาม ทันที ตามคำแนะนำและวินิจฉัยของแพทย์ 
- 5. ผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับผู้ติดเชื้อที่ทราบผลตรวจแล้ว จะนำตัวเข้าตรวจหาเชื้อ
ทันที และเข้าสู่ระบบกักตัวอย่างเข้มงวดต่อไป 
- ขอทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือ  
ไม่เดินทางไปในสถานที่แออัด ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน 
- ข้อมูลผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564   
ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน 

ตำบลลำนารายณ์ 
หมู่ 1 ติดเชื้อ 1 ราย   รักษาตัวอยู่ 1 ราย 
หมู่ 3 ติดเชื้อ 12 ราย  รักษาตัวอยู่ 6 ราย  รักษาหาย 6 ราย   
หมู่ 4 ติดเชื้อ 1 ราย   รักษาตัวอยู่ 1 ราย 
หมู่ 5 ติดเชื้อ 8 ราย   ยังรักษาอยู่ 5   รักษาหาย 3 ราย 
หมู่ 6 ติดเชื้อ 2 ราย   รักษาหายกลับ บ้านแล้ว ทั้ง 2 ราย 
หมู่ 8 ติดเชื้อ 14 ราย   ยังรักษาอยู่ 7 ราย  รักษาหาย 7 ราย 
หมู่ 9 ติดเชื้อ 12 ราย   ยังรักษาอยู่ 4 ราย  รักษาหาย 8 ราย 
หมู่ 10 ติดเชื้อ 15 ราย รักษาหายกลับ บ้านแล้ว ทั้ง 15 ราย 
หมู่ 11 ติดเชื้อ 3 ราย  ยังรักษาอยู่ 2 ราย  รักษาหาย 1 ราย 
ตำบลชัยนารายณ์ 
หมู่ 1  ติดเชื้อ  3 ราย  ยังรักษาอยู่ 2 ราย  รักษาหาย 1 ราย 
หมู่ 4  ติดเชื้อ 34 ราย  ยังรักษาอยู่ 24 ราย  รักษาหาย 10 ราย 

- สรุปตั้งแต่ผ่านมาจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564   
มีผู้ติดเชื้อรวม 105 ราย     รักษาอยู่    52 ราย                รักษาหาย  53 ราย 

- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติการขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอก
เขต ซึ่งรายละเอียดเอกสารต่างๆทางฝ่ายบริหารได้แนบให้ท่านได้รับทราบแล้วนะครับ อยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเรื่องของงบประมาณที่ต้องไปใช้นอกเขต  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีข้อสงสัยในรายละเอียดประกอบระเบียบ
วาระที่ 4 ขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต รวมโอนเพ่ิม 1 รายการ เป็น
เงิน 1,000,000 บาท โอนลดแผนงานการศึกษา ประเภทเงินเดือนของพนักงาน 840,000 
บาท โอนลดเงินแผนงานการศึกษา ประเภทประจำตำแหน่ง 60,000 บาท และโอนลดแผน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 
บาท จะสอบถามว่าถ้าเราดูรายละเอียดมีผลกระทบกับบุคคลพวกนี้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงาน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีท่านใดจะสอบถามในข้อระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ จะได้รวบรวมคำถามให้ทางฝ่ายบริหาร
ตอบทีเดียวครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ทางฝ่ายบริหารจะมอบหมายให้ท่านรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบคำถามนะครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านรองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จากคำถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่สอบถามเรื่องของรายการที่โอนลด ขออนุญาต 
นำเรียนว่ารายจ่ายรายการที่โอนลดคือวิธีการในการตั้งงบประมาณเรื่องของบุคลากรจะตั้งตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง ซึ่งแผนงานที่โอนลดจะมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการศึกษา 
ซ่ึงทั้ง 3 ตำแหน่ง เทศบาลไม่มีบุคลากรมาบรรจุตั้งแต่ต้นปี และในส่วนของเงินประจำตำแหน่ง
จะเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ซึ่งตั้งไว้ครบ 12 เดือน  
ในส่วนของพนักงานจ้าง อัตรากำลังซึ่งตั้งในกรอบไว้ยังบรรจุไม่เต็ม เพราะฉะนั้นในการโอนลด
ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาล ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
การขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต 
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 - โปรดยกมือครับ 
  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติการขอความยินยอมจากสภาเทศบาลทำกิจการนอกเขต 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่   
     1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายนอก และภายใน จำนวน 16 จุด บริเวณ
อาคารสำนักงาน อาคารฟิตเนส และรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของทางราชการ 
เป็นเงิน 527,400.- บาท มีรายละเอียดประกอบด้วย 
     จากเดิม 
     1.1  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000.- บาท จำนวน 8 จุด 
เป็นเงิน 184,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 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) สำหรับ 
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 การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด  ไม่มากกว่า  0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)  
และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion Detection) ได ้
- 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 ได ้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP, RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ 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 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 

เป็น 
1.1  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายในอาคาร 

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 16,000.- บาท จำนวน  
8 จุด เป็นเงิน 128,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  
2,073,600pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี  IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด  ไม่มากกว่า  0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 

ไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
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 - 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 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่  2  
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) 

จากเดิม 
1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000.- บาท จำนวน 8 จุด 
เป็นเงิน 256,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  

2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้ เท ค โน โล ยี  IR-Cut filter ห รื อ  Infrared Cut-off Removable (ICR) ส ำห รั บ 

การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 
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 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 OC ถึง 50 OC เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ 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 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดบัที่ 2  
  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 

เป็น 
1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000.- บาท 
จำนวน 8 จุด เป็นเงิน 176,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  

2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้ เท ค โน โล ยี  IR-Cut filter ห รื อ  Infrared Cut-off Removable (ICR) ส ำห รั บ 

การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66  

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 OC ถึง 50 OC เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดบัที่ 2  
  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) 

จากเดิม 
1.3  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 

ราคา 61,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP , RTSP ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 

SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 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 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  
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 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 

เป็น 
1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 

ราคา 57,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 
RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 
SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดบัที่ 2  
  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) 

จากเดิม 
 1.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,600.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  
(จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
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 เป็น 
1.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,400.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  
  (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม  2563) 

เหตุผล 
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายนอก และภายใน จำนวน 16 จุด บริเวณอาคารสำนักงาน  
อาคารฟิตเนส และรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเงิน 527,400.-  
บาท นั้น เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทำให้คุณลักษณะและราคา
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 
2562  เป็น ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประกอบ
กับ สำนักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากเดิม ประกาศ ณ 
ธันวาคม 2562  เป็น ประกาศ ณ ธันวาคม 2563 และจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาใหม่ จาก
เดิม 527,400.- บาท  เป็น 382,200.- บาท (-สามแสนแปดหม่ืนสองพันสองร้อยบาท
ถ้วน-) จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถาม
หรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์  
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 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              6. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       7. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          8. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             9. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นางศุภนุช  วะดี                  10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ผมจะขออนุญาตที่ประชุมสภาเทศบาลพักการประชุม 10 นาที ครับ 
- ครบเวลาพักแล้วนะครับ ผมจะดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 

เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความ 
ปลอดภัยทั่วไปบริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองช่าง) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 
4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ข้อความเดิม 

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 4 ตำบล ชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 
251,300.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาล
ตำบลลำนารายณ ์หมู่ที ่4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด 
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 โครงการ ดังนี้ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000.- บาท จำนวน 6 จุด เป็น
เงิน 192,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
     1.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  
2,073,600pixel  

1.2 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
1.3 ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับ 

การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
1.4 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ

ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรบัการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
1.6 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
1.7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
1.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
1.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
1.12 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
1.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

1.14 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

1.15 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 OC ถึง 50 OC เปน็อย่างน้อย 
1.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
1.17 มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card  

หรือ Mini SD Card 
1.18  ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

1.19 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.21 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
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 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  
ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
2.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.5 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
2.6 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  

SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
2.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
2.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.9 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
2.10 ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download  
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

2.11 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
2.12 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด  ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 

3. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U)  
ราคา 18,000 บาท จำนวน 1 ชุด   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
3.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  

ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
3.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า(Electro-galvanized steel sheet) 
3.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
3.4 มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800.- บาท จำนวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

4.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
4.2 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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 5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  

ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 13,500.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
5.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  

1920 x 1080 พิกเซล 
5.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ำ 40 นิ้ว 
5.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
5.4 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5.5 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5.6 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
5.7 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 6  

ลำดับที่ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ข้อความใหม่ 
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง

ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 
251,300.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลชัยนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 22,000.- บาท จำนวน 6 จุด  
เป็นเงิน 132,000.- บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  
2,073,600 pixel  

1.2 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
1.3 ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับ 

การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
1.4 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน่้อยกว่า 1/3 
1.6 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
1.7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
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 1.9  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
1.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
1.12 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
1.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

1.14 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66  

1.15 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ºC ถึง 50 ºC เป็นอย่างน้อย 
1.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 

 IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
1.17 มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card  

หรือ Mini SD Card 
1.18 ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
1.19 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.21 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที ่11 มิถุนายน 2564) 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  

ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
2.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.5 สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
2.6 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย

กว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
2.7 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  

SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
2.8 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
2.9 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.10 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
2.11 ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
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 2.12 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
2.12 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที ่11 มิถุนายน 2564) 

3. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U)  
ราคา 18,000 บาท จำนวน 1 ชุด   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
3.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  

ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
3.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
3.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
3.4 มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800.- บาท จำนวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

4.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
4.2 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
     5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 8,900.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
5.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  

1920 x 1080 พิกเซล 
5.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ำ 40 นิ้ว 
5.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
5.4 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5.5 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5.6 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
5.7 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 6  

ลำดับที่ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เหตุผล 
กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ได้จัดทำเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 
มิถุนายน 2564 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ในราคาและคุณลักษณะเดิม จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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 คำชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปบริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์  หมู่ที่  4  
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปบริเวณ
ศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์          รักงาม              6. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       7. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          8. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             9. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นางศุภนุช  วะดี                  10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไม่มีค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง          
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปบริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์  หมู่ที่  4  
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

(CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ 
องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
(กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกลเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

- โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็น
เงิน 370,300 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000บาท จำนวน 8 เครื่อง 
เป็นเงิน 256,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
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 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ SuperDynamic Range) ได ้
- 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 สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ 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 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความใหม่ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000 บาท  
จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 176,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ SuperDynamic Range) ได้ 
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 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล(Protocal) IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความเดิม 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ ราคา 23,000 บาท  
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 46,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้ เทคโนโลยี  IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
- 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  
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 และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ 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 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความใหม่ 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้ เทคโนโลยี  IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 
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 - ต้ อ ง มี  Software Development Kit (SDK) ห รื อ  Application Programming 
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความเดิม 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 

ราคา 61,000 บาทจำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็น

อย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 

SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน Ipv4 และ Ipv6 ได้ 

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 
(API) ใน รูป แบบแผ่ น  CD หรือ  DVD ที่ มี ลิ ขสิ ท ธิ์ ถู กต้ อ ง ห รื อสามารถ  Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความใหม่ 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 

ราคา 57,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
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 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP 
, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 
SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ข้อความเดิม 
4. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  ราคา 7,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
ข้อความใหม่ 
4. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ราคา 5,400 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
เหตุผล 
กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ได้จัดทำเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2564  ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 
2564 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ในราคาและคุณลักษณะเดิม จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ 
หน้าศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าศูนย์จักรกลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์   

       ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 โต๊ะทำงาน  จำนวน 3 ตวั ราคาตัวละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 10,500.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ขนาด  150 x 75 x 75 เซนติเมตร  
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
1.2 เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ปรับระดับสูง - ต่ำ   
- มีล้อหมุนได้ 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
1.3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900.- บาท เป็นเงิน 11,800.- บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 
1.4 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,200.- บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 
1.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท สำหรับติดตั้งห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
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 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
1.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 

20,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600.- บาท เป็นเงิน 61,200.- บาท 
สำหรับติดตั้งห้องรองนายกเทศมนตรี   

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
1.7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 

24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400.- บาท เป็นเงิน 64,800.- บาท 
สำหรับติดตั้งห้องปลัดเทศบาล และห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
1.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 

30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,700.- บาท เป็นเงิน 119,100.- บาท  
สำหรับติดตั้งห้องนายกเทศมนตรี ห้องประชุมเล็ก และห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
1.9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,300.- บาท สำหรับติดตั้งอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
(รายการที่ 1.5 - 1.9  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  

ณ ธันวาคม 2563) 
1.10 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

ขนาด 60,000  บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000. - บาท เป็น เงิน  
140,000.- บาท ติดตั้งบริเวณหน้าห้องสำนักปลัดเทศบาล 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  60,000  บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
517,900.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) 
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่
นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญั ตติ โอนตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1.1 ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป     
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
- มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ 
- มีแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 220 โวลต์ 
- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส 
- เป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล และมีหน้าจอ  LED 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
1.2 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 14,500.- บาท สำหรับปฏิบัติงาน

ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคา 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

29,500.- บาท (-สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
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 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  
(สำนักปลัด) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถาม
หรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              6. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       7. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          8. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             9. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นางศุภนุช  วะดี                  10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไม่มีค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม            
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  
(สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แผนงานบริหาร

ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.1 กล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 กล้อง ราคากล้องละ 20,000.- บาท สำหรับใช้ในงาน

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- สามารถถ่ายภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 MP 
- สามารถ่ายวีดีโอความชัดไม่ต่ำกว่า 4K60 
- มีหน้าจอภาพด้านหน้าไมต่่ำกว่า 1.4 นิ้ว และมีโหมดแสดงตัวอย่าง 
- มีหน้าจอภาพด้านหลังไม่ต่ำกว่า 2.27 นิ้ว 
- มีเลนส์แบบดิจิตอล 
- มีไมโครโฟนในตัว 
- สามารถกันน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 33 ฟุต (10 เมตร) 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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 จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด)  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 9 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              6. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       7. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
3. นายนิกร  ห่วงงาม             8. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
4. นางศุภนุช  วะดี                  9. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ         

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไม่มีค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม              2. นายนรเสฏฐ์             รุจิพาณิชย์            

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000.- บาท  

จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 161,000.- บาท สำหรับหัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล ใช้ในงานนิติกร   
งานตรวจสอบภายใน งานพัสดุ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร  และงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ  Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน  

1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
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 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง ราคา เครื่องละ  
15,000.- บาท เป็นเงิน 45,000.- บาท สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร  
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
1.3  เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดำ  ราคา  10,000.-  บาท  

จำนวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน  30,000.-  บาท  สำหรับใช้งานนิติกร  งานตรวจสอบภายใน  
และงานธุรการ 

คุณลักษณะพื้นฐาน   
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 254 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
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 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom 
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท

เป็นเงิน 17,500.- บาท สำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ใช้ในงานนิติกร  งานตรวจสอบ
ภายใน งานพัสดุ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
1.5  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 3,800.- บาท รวมเป็นเงิน 22,800.- บาท ใช้สำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาการใช้งาน ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2  
เครื่อง งานพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ และโน้ตบุ๊ก 

1.6 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6  ชุด  
ราคาชุดละ 12,000.- บาทต่อชุด รวมเป็นเงิน 72,000.- บาท ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ประสบปัญหาการใช้งาน ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง งานพัสดุ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ และโน้ตบุ๊ก (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
348,300.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 
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 - โปรดยกมือครับ 
  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 

  
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองคลัง  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17 ,700.- บาท  

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง ๆ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หลังละ 

5,900.- บาทเป็นเงิน 17,700.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  2563 
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 เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึ งขอ เสนอญั ตตินี้ ต่ อสภาเทศบาลตำบลลำนารา ยณ์ เพ่ื อ พิ จารณ า ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
(กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 10 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               6. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไม่มีค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว             สิงห์ทอง         
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 13 

  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 1 
รายการ ดังนี้ 

ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
กองคลัง  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109 ,400.- บาท  

(หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน ๆ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคา

คันละ 54,700.- บาท เป็นเงิน 109,400.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน  

5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  2563 
เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึ งขอ เสนอญั ตตินี้ ต่ อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ื อ พิ จารณ า ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27  
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) ให้ที่ประชุมทราบแล้ว 
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีข้อสอบถามการซื้อรถจักรยานยนต์ 
จำนวน 2 คัน ขอทราบเหตุผล ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ทางฝ่ายบริหารจะมอบหมายให้ท่านรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลนะครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านรองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กรณีญัตตินี้ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลัง เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
จำนวน 2 คัน สืบเนื่องจากการว่ากองคลังมีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ และ
จะต้องออกสำรวจในเรื่องของแผนที่ภาษี ปัจจุบันกองคลังมีรถจักรยานยนต์ 2 คัน และมีคัน
ใหม่อีก 1 คัน ซื้อเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา 2 คันสภาพเก่าและทรุดโทรม มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
ซื้อใหม่อีก 2 คัน ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 14 

  
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 207 ,400.- บาท  

(สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สำหรับงานประมวลผล ราคาชุดละ 23,000.- บาท 

จำนวน  2 ชุด เป็นเงิน 46,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 

1 หน่วย  
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
2. เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง 

เป็นเงิน 30,000.- บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  

5,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
4. ชุดโปรแกรม   
- จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 30,400 บาท  

- จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาท
ต่อชุด จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 96,000 บาท  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์         
ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  2563 
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 เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จึ งขอ เสนอญั ตตินี้ ต่ อสภาเทศบาลตำบลลำนารา ยณ์ เพ่ื อ พิ จารณ า ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) ให้ที่ประชุม
ทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 15 

  
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ 
สำนักงานจำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองการศึกษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๐๓,๒๐๐.- บาท  

(หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
รถจักรยานยนต์  จำนวน ๒ คัน  ราคาคันละ  ๕๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๐๓,๕๐๐ บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาด ๑๑๐ ซีซี 
- แบบเกียร์อัตโนมัติ 
 (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 

2563) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๒ 

ลำดับที่ ๑๐ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗๒,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืน  

สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๑. โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕๐x๗๕x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว  ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท  

เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐บาท (จัดซื้อตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
๒.  โต๊ะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๐x๖๐x๕๐ ซม. พร้อมเก้าอ้ี  จำนวน ๒๐ ชุด  

ราคาชุดละ ๕,๓๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๐๖,๐๐๐บาท (จัดซื้อตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

๓. เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง ปรับระดับสูง-ต่ำ มีล้อหมุนได้ จำนวน ๑๐ ตัว  
ราคาตัวละ ๑,๘๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท(จัดซื้อตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่ปรากฏ 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

๔. โต๊ะหน้าขาว  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว ราคาตัวละ  
๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐บาท(จัดซื้อตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

๕. เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก จำนวน ๕๐ ตัว ราคาตัวละ  ๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท 
๖.  ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ  ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถังราคาถังละ  

๙,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 

รวมเป็นจำนวนเงิน  ๒๗๒,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๒ 

ลำดับที่ ๙ 
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 รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๗๕,๙๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ที่เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบกับมีวงเงินเหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือดำเนินการได้จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีข้อสอบถามการซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขอเหตุผลเพิ่มเติมในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ทางฝ่ายบริหารจะมอบหมายให้ท่านรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลนะครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านรองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเหตุผล สืบเนื่องจากปัจจุบันเรามีโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ เวลามีกิจกรรมเรื่องการส่งหนังสือหรือ 
ลงพ้ืนที่พบผู้ปกครอง คุณครูใช้รถส่วนตัว และในเรื่องการประสานงานระหว่างโรงเรียนและ
สำนักงาน จึงจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตตินี้เพ่ือให้มีรถจักรยานยนต์สำหรับคุณครูได้ใช้งานค่ะ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองการศึกษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์
สำนักงาน) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 16 

  
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง  จำนวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 10,500.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 
รายการ เป็นเงิน 10,500.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
กองช่าง    
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 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 150 x 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 
3 ตัว ราคาตัวละ 3,500.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 23 ลำดับที่ 11 งบประมาณ 10,500.- บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1.1 ขนาด 150 x 75 x 75 เซนติเมตร 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 10,500.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย ตามรายละเอียดแนบท้าย 
เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล 

ลำนารายณ์จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประกอบกับมีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 17 

  
ระเบียบวาระท่ี 17 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 1 
รายการ เป็นเงิน 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 
1 รายการ เป็นเงิน 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์)  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
กองช่าง  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 11,000.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 - 

2565 หน้า 23 ลำดับที่ 12 งบประมาณ 44,000.- บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย ตามรายละเอียดแนบท้าย  
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 เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบล  

ลำนารายณ์จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประกอบกับมีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบ
แล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 18 

  
ระเบียบวาระท่ี 18 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สถานธนานุบาล) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 



-61- 
 

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 4 รายการ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ และประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  จำนวน 3 ประเภท 6 รายการ เป็นเงิน 68,800.- บาท  
(-หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ดังนี้    
สถานธนานุบาล 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล 
1. หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ  

เป็นเงิน 60,300.- บาท (-หกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-) 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน 

ราคา 3,000 บาท จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 18,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได ้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet)  ในช่องเดียวกันได้  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)  
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน  
ราคา 5,700 บาท จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 11,400 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได ้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
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 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet)  ในช่องเดียวกันได้  

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66  

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  แบบ  8  ช่อง  
ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP 

, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 

SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)     
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 4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ราคา 8,900 บาท จำนวน 1 ตัว  
เป็นเงิน 8,900 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920×1080 พิกเซล   
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ  40  นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

(จัดซื้อตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563) 
2. หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 

2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) 

3. หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 
6,000.- บาท (-หกพันบาทถ้วน-) 

1 เครื่องทำน้ำเย็น  ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว เปน็เงิน 6,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
-  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
-  มีน้ำร้อน น้ำเย็น 
-  มีจำนวน(หัวก๊อก)  2 หัว 
-  อุณหภูมิน้ำร้อน น้ำเย็น 90:30 องศาเซลเซียส 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

68,800.- บาท (-หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ สถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสถานธนานุบาลฯ ไม่ได้ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สถานธนานุบาล) ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(สถานธนานุบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สถานธนานุบาล) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 19 

  
ระเบียบวาระท่ี 19 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 

  
นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนาย
ศรัณย์ พัทธ์  ติกขะปัญ โญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีข้อเสนอต่อคณะผู้บริหาร  
ในสถานการณ์โควิด 19 อยากจะนำเรียนว่าประชากรในเขตเทศบาลฯ มีความเดือดร้อน
พอสมควร จึงอยากเสนอให้คณะผู้บริหารได้วางโครงสร้างแผนการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวเทศบาล ให้ได้รับทราบต่อไป  
ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- จากที่มีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามว่าทางผู้บริหารมีแผนอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  
โควิด 19 ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางเทศบาลวางแผนดังนี้ 
1. ได้ติดต่อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จำนวนหนึ่งจากที่เทศบาลขอไปจำนวน 
15,000 โดส ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้ 2,500 คน ทางเทศบาลเข้าไปติดต่อ 
ขอเพ่ิมจึงได้เพ่ิมมาอีก 500 คน พอจะโอนเงิน เหลือ 2,500 คน แต่ทางเทศบาลต่อสู้อยู่
เพ่ือที่จะได้รับการจัดสรร 3,000 คน  
2. เทศบาลกำลังปรึกษาตามระเบียบการมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อน 1 ถุงยังชีพต่อ 1 ครัวเรือน  
3. เทศบาลได้ตั้งศูนย์ควบคุมตามที่จังหวัดได้มอบหมายโดยการทำศูนย์กักกัน และส่งเข้าสถาน
กักกันศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม วัดลำนารายณ์  และได้ทำที่ พักฟ้ืนหลังออกจาก
โรงพยาบาลสนาม บริเวณศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก จำนวน 30 เตียง  
4. ให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแล ผู้ที่เข้าออกในเขตเทศบาล ผู้ที่มีความ
เสี่ยงสูง ให้รายงานเพื่อส่งเข้ากักตัว 
5 เทศบาลออกกฎ กติกา แผนการควบคุมไม่ว่าการทำความสะอาดตลาด บังคับให้ตลาดสด  
ทำตามนโยบายของกองสาธารณสุขฯ ต้องมีจุดเข้า -ออก มี เจลแอลกอฮอล์ล้ างมือ  
ตามมาตรการของการควบคุมโรคของกองสาธารณสุข ทางผู้บริหารและกองสาธารณสุข 
ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการออกตรวจเป็นประจำ หลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลมีนโยบาย  
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร้านค้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล มีการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก
อนามัย เพ่ือเป็นการป้องกันเบื้องต้นจากผู้ที่เข้ามาสัมผัสจับจ่ายใช้สอย ทางเทศบาลฯไม่ได้นิ่ง
นอนใจครับ 
- จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- เทศบาลกำลังดำเนินการซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 2,500 โดส แต่ว่าทางฝ่าย
บริหารจะผลักดันให้เป็น 3,000 โดส  
- ถุงยังชีพท่ีทางฝ่ายบริหารมีแนวนโยบาย จะดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แต่ละครัวเรือน 
- ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ  ที่วันนี้ทำให้ญัตติพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ประสบความสำเร็จ ไปในทิศทาง
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวลำนารายณ์ ผมจะขออนุญาตเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมใน วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ครับ 
และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน  
อยู่ประชุมต่อกับท่านเลขนุการสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  16.15   น. 

 
 

 




