- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางวีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

หมำยเหตุ

๑
๒
๓
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
ประธานประชาคม หมู่ 4
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง

ลำยมือชื่อ
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
บุญเกิด ฟันอ้น
ล้าพวน หลวงเรื่อง
อ้านวย ทาระสุข
ภุมรินทร์ จันทะคุณ
กาญจนา ไกรกิจราษฎร์
มานัส ตายศ
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
2
นายบุญเกิด ฟันอ้น
3
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
4
นายอ้านวย ทาระสุข
5
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
6
นางกาญจนา ไกรกิจราษฎร์
7
นายมานัส ตายศ
8
นายธราธร ใจกล้า

๑
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐5 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลาการประชุมสภาฯแล้วเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ขอเรียนท่านประธานสภาฯด้าเนินการ
จุดเทียน ธูป บูช าพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาฯขึนท้าหน้าที่ด้าเนินการ
ประชุมสภาตามวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) ครับ ขอบคุณครับ
เชิญนั่งครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 ตังแต่วันที่
10 มิถุนายน 2562 มีก้าหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมถึงข้อราชการอื่นๆ นัน
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕4๖ นายอ้าเภอ
เมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จึ ง ประกาศเปิ ด ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี 2562 ตังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีก้าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่ วนต้าบลถ้าฉลอง รองนายกองค์การบริหารส่ว น
ต้าบลถ้าฉลอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านวังถ้า ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
ประธานประชาคม หมู่ 4 เจ้า หน้า ที่ โ รงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต้ าบลถ้ า ฉลอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้มีเกียรติที่เคารพ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์
ที่ 14 มิถุน ายน 2562 มีว าระการประชุมปรากฏตามที่ ได้แจ้งให้ ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิด การประชุม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการปะชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วันนียังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริห ารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
๒๕62 เนื่ อ งจากเลขานุ ก ารสภาฯยั ง ไม่ ไ ด้ เ สนอบั น ทึ ก รายงานดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบตามระเบียบฯ ข้อ 34 ครับ
รับทราบ

มติที่ประชุม

๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มคี รับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561 มีผ ลบังคับใช้ ได้ก้าหนดแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัดจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีกลุ่มจังหวัด โดย
ให้ด้าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ในเสนอร่าง
ทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองก่อนน้าไปประกาศใช้ต่อไปครับ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่
ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว โปรดยก
มือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
๕.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชีแจงในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1
รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
1. ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ 21,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน ๑
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ้านวน 1
หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2
MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ้า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ้านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิว

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๓

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)
จ้านวน 1 หน่วย
ขอเปลี่ยนแปลงค้าชีแจงเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน ๑
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จ้านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ้า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ้า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
– มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ้านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
อ้านาจอนุมัติเป็นอ้านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ครับ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชีแจง โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
๕.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
จ้านวน 2 รายการ ดังนี
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน ๑
เครื่ อง ตังงบประมาณไว้ 21,000.- บาท ขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณเพิ่ มอี ก
1,000.- บาท รวมเป็นเงิน 22,000.- บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตังไว้ไม่เพียงพอ
เบิกจ่าย
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โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา งบบุ ค ลากร หมวดเงิ น เดื อ นฝ่ า ยประจ้ า ประเภทเงิ น เดื อ น
พนักงาน เป็นเงิน 1,0๐๐.- บาท
อ้านาจอนุมัติเป็นอ้านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ครับ
ประธานสภาฯ
มีท่ านใดจะสอบเพิ่ มเติม หรือ ไม่ ครั บ ถ้ าไม่มี ผ มขอมติที่ ประชุ มครั บ หากท่ านใด
เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
1.2. ค่าจัดซือเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 3 เครื่องๆละ
2,500.- บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
เลขานุการสภาฯ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซือเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 3 เครื่อง ๆละ 2,500.- บาท รวม
เป็นเงิน 7,500.- บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา งบบุ ค ลากร หมวดเงิ น เดื อ นฝ่ า ยประจ้ า ประเภทเงิ น เดื อ น
พนักงาน เป็นเงิน 7,5๐๐.- บาท
อ้านาจอนุมัติเป็นอ้านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ หากท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีเวลา 12.05 น. แล้วนะครับ ผมจะขอพักการประชุมในช่วงเช้านี
ไว้ก่อนนะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ครับ
โอกาสนีผมขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักกลางวันเวลา 12.07 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภา บัดนีได้ถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯในช่วงบ่ายแล้วและ
สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
๕.4 ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณตังรายการใหม่ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
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เลขานุการสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ตังงบประมาณติดตังกล้อง CCTV ไว้ใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตังไม่ถูกหมวดรายจ่าย นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณมาตังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
ค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการรั กษาความสงบ
ภายใน ดังนี
1. ติ ด ตั งระบบกล้ อ งวงจรปิ ด และอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพ จุ ด ที่ 1,2 หมู่ 3, 4
งบประมาณ 458,.390.- บาท รายละเอียดดังนี
1. ชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ปลายทาง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส้าหรับติดตังภายนอก
อาคารส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removadle (ICR)
ส้าหรับการบันทึกภาพ ได้ทังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากว่า 0.15 LUX ส้าหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส้าหรับการแสดงภาพขาวด้า (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่้าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range ได้)
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100
Best-T หรือดีกว่า และสามารถท้างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE
802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิ่มเติมส้าหรับหุ้มกล้อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IPP66 หรือดีกว่า
- สามารถท้างานได้ที่อุณหภูมิ 10C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , SMTP , “NTP หรือ SNTP” ,
SNTP , SNMP , RTSP , IEEE 802.1x ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ้าแบบ SD Card หรือ Micro SD
Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งได้ รั บ มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การหรื อ บริ ห ารงานที่ มี
คุณภาพ
ตู้กันน้าส้าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก CCTV Outdoor Cabinet
- พัดลม 4 นิว ส้าหรับตู้กันน้า CCTV
- รางไฟ 4 ช่อง ส้าหรับตู้กันน้า CCTV
อุป กรณ์แปลงสั ญญาณ Media Converter ส้ าหรับภายนอกอาคาร ชนิ ด
10/100/1000 Industrial Grade
- อุปกรณ์ Media Convertor เชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออฟติคแบบ MiniFBIC SFP 1.25GB , 3.3V , 1000Base-LX , SM 10Km
- ชุดจ่ายไฟ ขนาด DC 48 โวลท์
ขายึดกล้องวงจรปิด Mounting Bracket With Junction Box
2. ชุดเครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์ส่วนกลาง
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
ยี่ห้อ HikVision รุ่น DS-7716N1-K4
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน OnVif (Open Network Video Interface Forum)
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network
Interface)
แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , SMTP , “NTP หรือ SNTP” ,
SNTP , SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส้ า หรั บ กล้ อ งวงจรปิ ด โดยเฉพาะ (Surveillance
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มิลิขสิทธิ์ หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งได้ รั บ มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การหรื อ บริ ห ารงานที่ มี
คุณภาพ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
- มีลักษณะการท้างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ้านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
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- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท้างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 10/100/1000 Media Convertor SFP Single Fiber
เครือ่ งส้ารองไฟ
- มีก้าลังไฟไม่น้อยกว่า 3 KVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-5%
- สามารถส้ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
โทรทัศน์ LED ทีวี ขนาด 40”
- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920
x 1,080 พิเซล
- ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดจอภาพขันต่้า 40 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
3. ระบบสายสัญญาณและตู้จัดเก็บอุปกรณ์
สาย Fiber Optic Outdoor/Indoor Drop Wire 12 Core 9/125 um.
Singlemode
- สายใยแก้วน้าแสง (Fiber Optic Cable) แบบมีลวดสลิงในตัว (Drop
Wire)
- สามารถใช้ได้ทังภายในและภายนอกอาคาร (Indoor/Outdoor) บนเสา
ไฟฟ้าหรือชายคาอาคาร
- จ้านวนเส้นแกนใยแก้วน้าแสงขนาด 12 Core
- เส้นผ่าศูนย์กลางใยแก้วน้าแสงขนาด 12 Core
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ไมครอน และ 125 ไมครอน (9/125 Um)
สายแลน CAT 6 UTP , PE Outdoor w/Cross Filer , 23 AWG , w/Drop Wire
(305,./กล่อง)
- เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted
Pair)
- ส้าหรับงานเดินสายแลนภายนอกอาคาร
- สายเป็นชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444 และผ่านรับรอง RoHS
- มี Outer Jacket เป็น UV – Proof , PE สีด้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เท่ากับ 6.5 mm.
- รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps
แผงรวมและกระจายสายใยแก้วน้าแสง Fiber Optic Distribution Panel (FDU)
ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 ขนาด 36U ยี่ห้อ 19”
GERMANY RACK
คุณลักษณะพืนฐาน
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
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- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
เซนติเ มตร ความลึ กไม่ น้อ ยกว่า 80 เซนติ เมตร และความสู ง ไม่ น้อ ยกว่ า 179
เซนติเมตร
- ช่องเสียบไฟฟ้า จ้านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมส้าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า จ้านวน 2 ตัว
4. ค่าแรงงานและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง
- อุปกรณ์ประกอบงานติดตังสายสัญญาณ Optical Fiber , Splice , Patch
Cord ท่อร้อยสาย , สายไฟ , RJ-45 Connector , S-Clamp etc.
- ค่าแรงติดตังกล้องวงจรปิด , เซ็ตและทดสอบระบบ , เดินสาย Fiber
Optic
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ อ งกั น ภั ยฝ่ ายพลเรื อนและระงั บอั คคีภั ย หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ ง ก่อ สร้ าง ค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการติดตังกล้อง CCTV เป็นเงิน 270,0๐๐.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 100,0๐๐.- บาท
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจ้ า ประเภทเงิ น เดื อ นพนัก งาน เป็ น เงิน 88,390.- บาท รวมเป็ น เงิ น
458,390.- บาท
อ้านาจอนุมัติเป็นอ้านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ครับ
มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ค รับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณ
ดังกล่าวโปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
เรื่องอื่น ๆ
ผมมีเรื่องแจ้ง 2 เรื่องครับ
1. หน่วยป่าไม้ ได้มาประสานากรด้าเนินโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งต้น” โดยร่วมกัน
ปลูกต้นไม้และในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะมาให้ความรู้นักเรียน
ในการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่ นก่อนปลูก ซึ่งจะปลูกในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
นักเรียนที่ปลูกต้นไม้และลงทะเบียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรครับ
2. เยาวชนที่มาเล่นกีฬาหรือเล่นฟุตซอลในสนามกีฬาในโรงเรียนช่วงเย็นถึงค่้า ผมขอ
เสนอให้เยาวชนรวมกันจัดตังเป็นชมรมในรูปคณะกรรมการ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแล
กันเอง เพื่อป้องกันปัญหาหรือเรื่องเสียหายที่อาจเกิดขึนในสถานศึกษาครับ
1. ขอสอบถามเรื่อ งไฟกระพริบเตือนหน้าโรงเรี ยนและคลื่ นชะลอความเร็ว หน้ า
โรงเรียนบ้านห้วยฉลองค่ะ

๙
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ถนนลาดยางหน้าโรงเรียนเป็นถนนสาย อต 4009 อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง
ทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ตังอยู่ข้างโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ต้ องไปติดต่อที่นันครับ
ผมได้เสนอเข้าแผนไว้แต่ยังไม่มาด้าเนินการให้ครับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้าฉลอง ช่วงนีมีการผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง
อาจติดขัดในเรื่องของการลงนามในเอกสารบ้างคะ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่
๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้ด้าเนินการมาถึงเวลา
อันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ร่วมมือให้การประชุมสภาฯ
ในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา ๑5.15 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

