1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจาปีงบประมาณ 2563
วันที่ 27 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาชัน้ 2 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าศิลา
....................................................
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นายเริง ดวงแก้ว
นายสันติ มังคละแสน
นายอุทัย จันทร์ใส
นายแสง บัวฮมบุลา
นายไสว แสนแสง
นายเกียรติชัย เอกวงษา
นายสมศักดิ์ ละโป้
นายสนอง โคตรบุญเรือง
นายเดช บุญกรรม
นายสาคร ชามะลิ
นายสงค์ พรรณมาตย์
นายณรงค์ สวัสดี

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

เริง ดวงแก้ว
สันติ มังคละแสน
อุทัย จันทร์ใส
แสง บัวฮมบุลา
ไสว แสนแสง
เกียรติชัย เอกวงษา

รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

หมายเหตุ

สมศักดิ์ ละโป้
สนอง โคตรบุญเรือง
เดช บุญกรรม
สาคร ชามะลิ
สงค์ พรรณมาตย์
ณรงค์ สวัสดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายอาทิตย์ จักษุจินดา
นายกเทศมนตรีฯ
อาทิตย์ จักษุจินดา
สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตาบลฯ ดาเรศ ประจันนวล
รองปลัดเทศบาลตาบลฯ ชยพล ไชยมาตร
นายชยพล ไชยมาตร
นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา
หน.ฝ่ายบริหารงาน จารุวรรณ จักษุจินดา
คลัง
นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อานวยการกองช่าง ธานินทร์ ยศรักษา
พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง
นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางพิมพ์พร ลับภู
หัวหน้าฝ่ายสังคม พิมพ์พร ลับภู
สงเคราะห์
นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์
วรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ กุลิสรา แสนเกตุ
นโยบายและแผน
นายถนอม ศรีลาชัย
(ควบคุมเครื่องเสียง) ถนอม ศรีลาชัย

หมายเหตุ
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ที่ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเริง ดวงแก้ว
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ และผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ได้
กาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2563 ประจาปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯได้ดาเนินการจัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น ใน
วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลามาเข้าประชุมครบองค์ประชุม บัดนี้ได้เวลา
กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ประจาปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาบลท่าศิลาครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประธานสภาเทศบาลฯ เรี ย นสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ า ศิ ล าผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น คณะผู้ บ ริ ห ารฯ
ข้าราชการที่เข้าร่วมปะชุม กระผม นายเริง ดวงแก้ว ประธานสภาเทศบาลตาบล
ท่าศิล า ญั ตติพิ จ ารณาใช้ จ่ายเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ 2563 จานวน 13
โครงการ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงครับ
หน.ฝ่ายบริหารงานคลังฯ (นางสาวจารุว รรณ จักษุ จินดา) เรียนเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่ าศิล าที่
เคารพ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ า ศิ ล าผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน คณะผู้ บ ริห ารฯ
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ดิฉัน นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง ขอเรียนแจ้งข้อมูลเงินสะสม/เงินสารองจ่าย ที่จาเป็น ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตาบลท่าศิลา อาเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
1 หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
บัญชีลูกหนี้
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ภาษีบารุงท้องที่ 95 %
-ภาษีป้าย
บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม

41,661,785.70
64,829.00
3,359,887.41
40,541.25
-

3

บัญชีลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชาระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้

19,178,065.21

ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
จังหวัด
2 ยอดเงิ น สด เงิ น ฝากธนาคารและเงิ น ฝากคลั ง จั ง หวั ด ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2562
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
2,197,681.00
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ
487,257.39
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
เงินทุนสารองเงินสะสม
13,853,141.28
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมียอดเงินสะสมที่จะนาไปบริหาร
ได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2562 ยอดตาม (1) หรือ (2) 19,018,462.83
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
2,811,129.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
1,103,600.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับ
อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนิ น การ และมีค วามประสงค์ที่ จ ะใช้ จ่ายเงิน ตามโครงการ
ข้างต้นต่อไป)
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. ปี 2563
หมวดเงินเดือน 3 เดือน
4,856,160.00
10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
6,233,586.00
คงเหลือสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ เงินทุนสารองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หัก จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
คงเหลือเงินทุนสารองสะสม

22,643,322.87
19,018,462.83 (1)
35,556,542.50

16,538,079.67
19,018,462.83 (2)

4,013,987.83

13,853,141.28
13,853,141.28

ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ จานวน 19,018,462.83 บาท
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ ที่ ไ ด้ น าเรี ย นชี้ แ จง ล าดั บ ต่ อ ไปเรี ย นเชิ ญ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
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ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม สิบตารวจโท
ดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา

หลักการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมี 13 โครงการ เพื่อ
ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 ดังนี้
ข้อ 89 องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องาถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ย งกับ ด้านบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพู นรายได้ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ กิ จการที่ จัด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความเดื อ ดร้อ นจาก
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(2)ได้ส่ งเงิน สมทบกองทุนส่ งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่ล ะ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3)เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองท้ องถิ่ น จะต้ อ ง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป
เหตุผล
เทศบาลตาบลท่าศิลา ขอนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความสาคัญกับโครงการ 2 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบาย
น้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
(2) ด้านโครงการพัฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ ออุป โภคบริโภคและน้าเพื่ อการเกษตร เช่ น
สร้าง/ซ่อม ระบบประปา ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ธนาคารน้าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล จึงขอเสนอโครงการขอใช้ จ่ายเงินสะสม เพื่อให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบลท่าศิลา จานวน 13 โครงการ ดังนี้ (เรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ตาบลท่าศิลา)
นายกเทศมนตรีฯ

(นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก คน กระผม นายอาทิ ต ย์ จั ก ษุ จิ น ดา นายกเทศมนตรี ต าบลท่ า ศิ ล า
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รายละเอีย ดโครงการใช้ จ่ายเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ 2563 รายละเอียด
ประมาณการ ปร.4 ปร. 5 (ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ทุกท่าน)
โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 13 โครงการ
(3.1) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติ ขุดลอกห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย
หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอก 5,240.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
จานวน 1 ป้าย
(3.2) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติ ขุดลอกห้วยตึง (ตอนบน) บ้านคาก้าว
หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติ ขุด
ลอกห้ วยตึ ง (ตอนบน) บ้ านคาก้าว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ลึ ก 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร
ปริมาณดินขุดลอก 3,960.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รางขนาด 0.40*0.50 เมตร
ยาว 146.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รางขนาด รางขนาด
0.40*0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด บ้านห้วยโมง หมู่ ที่10 ตั้งไว้ 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รางขนาด 0.30*0.28 เมตร ยาว
96.00 เมตร
(3.6) โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อม
ฝาปิ ด บ้ านชั ย ชนะ หมู่ ที่ 3 ตั้ งไว้ 146,000 บาท (หนึ่ งแสนสี่ ห มื่ นหกพั น บาทถ้ว น) รางขนาด รางขนาด
0.30*0.28 เมตร ยาว 170.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.7) โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และบ่อพัก
สาเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ยาว 34.00 เมตร บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 45,000 บาท (สี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40*1.00 เมตร จานวน 30
ท่อน และบ่อพักท่อลอด 0.40 เมตร จานวน 3 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 3 ฝา
(3.8) โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และบ่อพัก
สาเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 439,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ขนาด 0.40*1.00 เมตร วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40*1.00 เมตร
จานวน 300 ท่อน และบ่อพักท่อลอด 0.40 เมตร จานวน 35 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.9) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติขุดลอกหนองน้าดอนปู่ตา บ้านท่าวารี
หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปริมาณดินขุดลอก 3,920.00 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
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(3.10) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติ ขุดลอกห้วยวังเดือน 5 บ้านท่าวารี
หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 137,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอก 3,150.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.11) โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเส้น แยกทางหลวงชนบท สน 2040 กม.
ที่ 38+200 บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 850.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.12) โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเส้นรอบภูเต่า บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้
110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย
0.46 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านท่าศิลา
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 277,000 บาท (สองแสนเจ็ด หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รางขนาด 0.58*0.60 เมตร ยาว 120.00
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินขอใช้เงินสะสมทั้งสิ้น 2,256,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่านใดจะ
เสนอหรือเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1 สาหรับ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 13 โครงการ รายละเอียดแบบประมาณการ ปร.4 ปร.5
(3.3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราง
ขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1
ป้าย
(3.4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพั นบาท
ถ้วน) รางขนาด รางขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการ จานวน 1 ป้าย
(3.5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝา
ปิ ด บ้ า นห้ ว ยโมง หมู่ ที่ 1 0 ตั้ ง ไว้ 82,000 บาท (แปดหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)
รางขนาด 0.30*0.28 เมตร ยาว 96.00 เมตร
-ท่อจะวางตรงขอบข้างถนน แต่ละชุมชนทาไมไม่เหมือนกัน ความลึกความกว้าง
เท่ากัน อยากทราบว่าของทุ่งสวรรค์ และสีสุก จะวางท่อตรงจุดไหนแยกท่าวารี หรือ
ดาเนินการ ณ จุดใด
รองปลัดเทศบาลฯ

(นายชยพล ไชยมาตร) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่ าศิ ล าผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน คณะผู้ บ ริห าร ข้ าราชการที่ เข้ าร่ว ม
ประชุ ม กระผมนายชยพล ไชยมาตร รองปลั ด เทศบาลต าบลท่ าศิ ล า โครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้าน
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สีสุก หมู่ที่ 5 จะเป็นถนนเส้นสายหลัก ข้างถนนเชื่อมต่อจากรางเดิม รางใหม่และ
รางเดิมขนาดไม่เท่ากัน ท่อที่จะเชื่อมจากรางเดิม เราจะวางข้ามใต้ดินและมีการ
เชื่อมกับรางเดิมข้างถนน ส่ วนโครงการบ้านทุ่งสวรรค์ ไปคาหล่ม วางท่อใต้ถนน
เชื่อมระหว่างรางเดิม ขอนาเรียนต่อสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสงค์ พรรณมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิล า เขต 2
โครงการ (3.10) โครงการฟื้ นฟู บู รณะแหล่ งน้ าธรรมชาติขุ ดลอกห้ ว ยวังเดือ น 5
บ้ านท่ าวารี หมู่ ที่ 6 ตั้ งไว้ 137,000 บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่ น เจ็ ดพั น บาทถ้ว น)
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอก
3,150.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการขุดแล้วจะ
เอาดินไปทิ้งทีไ่ หน
ประธานสภาเทศบาลฯ เรี ย นสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ า ศิ ล าผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น คณะผู้ บ ริ ห ารฯ
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายเริง ดวงแก้ว ประธานสภาเทศบาลตาบล
ท่าศิลา โครงการที่ 10 นั้น ดินขุด ผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้บริหารฯ จะให้เอาไปทิ้งไหน
ถ้าเราจะให้เอามาไว้หลังการศึกษานอกโรงเรียน ผู้รับจ้างก็สามารถดาเนินการให้ได้
แต่ไม่ได้เกรดเรียบให้และการดาเนินการต้องไม่ผิดระเบียบปฏิบัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ มีส มาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิล าผู้เข้าประชุม และผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 12 โครงการฯ ยกมือครับ
สมาชิกสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 13
โครงการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กองช่าง)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน 4 โครงการฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา ชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม
นายอาทิ ตย์ จั กษุ จิน ดา นายกเทศมนตรีตาบลท่ าศิล า ญั ตติ นี้ เป็ น การขออนุมั ติ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563
ข้อเท็จจริง หากได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าว ข้างต้นซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างใน
สถานที่มีการเทคอนกรีตหน้างาน อาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหน้า และหากมีการรื้อถอน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นรางระบายน้าสาเร็จรูปตาม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และตามรายละเอียดแนบ
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(ข้อความเดิม)
(4.1) ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13
จานวน 200,000 บาท รางขนาด 0.30*0.30 เมตร ยาว 145.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.2) ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่
ที่ 12 จานวน 192,000 บาท รางขนาด 0.30*0.30 เมตร ยาว 139.00 เมตรก่อสร้างตาม
แบบแปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.3) ก่ อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็ ก พร้อ มฝาคอนกรีต บ้ านท่ าศิ ล า หมู่ ที่ 1
จานวน 271,000 บาท รางขนาด 0.30*0.30 เมตร ยาว 187.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.4) ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านสีสุก หมู่ที่ 5
จานวน 200,000 บาท รางขนาด 0.30*0.30 เมตร ยาว 145.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(ข้อความใหม่)
(4.1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก สาเร็จรูป บ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ที่ 13 จานวน 200,000 บาท รางขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 148.00 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวง
ชนบท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตาม
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป บ้านท่าดินแดง
พัฒ นา หมู่ที่ 12 จานวน 192,000 บาท รางขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทาง
หลวงชนบท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ ก สาเร็จรูป บ้ านท่าศิล า
หมู่ที่ 1 จานวน 271,000 บาท รางขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(4.4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป บ้านสีสุก หมู่ที่ 5
จานวน 200,000 บาท รางขนาด 0.40*0.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
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แปลนมาตรฐานรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ ทถ.5-301 กรมทางหลวงชนบท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 21 ปรากฏตามแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่านใดจะ
เสนอหรือเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมนายอุทัย
จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ทั้ง 4 โครงการฯที่ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณยังคงไว้เหมือนเดิมเท่าเดิมหรือไม่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุ ม กระผม นายเดช บุ ญ กรรม สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ าศิ ล า เขต 2
โครงการเมื่อก่อนดาเนินการแบบไหน แบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จะ
ดาเนินการแบบเดิม หรือแบบใหม่ การทารางระบายน้าภายในชุมชนรายละเอียด
ประมาณการ ปร.4 ปร.5 ที่ ผ่ านมา ท าสิ่ งที่ ยุ่ งยาก ฝาปู น บ่ าที่ ว างได้ ม าตรฐาน
สามารถถอดแล้วทาความสะอาดได้จะเป็นผลดี
รองปลัดเทศบาลฯ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายชยพล
ไชยมาตร รองปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา รางระบายน้าทั้งหมด 4 โครงการ เป็น
แบบเดี ย วกั น ทั้ ง หมด เป็ น รางที่ ห ล่ อ หน้ า งาน พอมาด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด าเนิ น การไม่ ได้ เนื่ อ งจากผู้ รับ จ้ างประมาณการแล้ ว ว่า เทศบาลต าบลท่ าศิ ล า
ประมาณการราคาต่าที่สุด และไม่มีผู้รับจ้างไหนเข้ามาดาเนินการให้ ได้ จึงได้ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นรางสาเร็จรูป แต่งบประมาณในการดาเนินการฯเท่าเดิม
ขอนาเรียนต่อสภาฯ
ผู้อานวยการกองช่างฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายนินทร์
ยศรั ก ษา ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ขอชี้ แ จงเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ 4
โครงการ โครงการเดิ ม เป็ น โครงการก่ อ สร้ างรางระบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็ ก
งบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เปลี่ยนการดาเนินการ เป็นรางคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 40*50 หนาจากเดิม5 เซนติเมตร เป็น 10 เซนติเมตร และมีความยาวเพิ่มขึ้น
แข็งแรงขึ้น เป็นคอนกรีตจากอุตสาหกรรม ที่มีการรับรองชัดเจน ขอนาเรียนต่อสภา
ฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผมนายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1 สาหรับ
โครงการทีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ทั้งหมด 4 โครงการฯ
(4.1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต บ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ที่ 13 จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
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(4.2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านท่าดินแดง
พัฒนา หมู่ที่ 12 จานวน 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
(4.3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต เสริมเหล็ กพร้อมฝาคอนกรีต บ้ านท่าศิล า
หมู่ที่ 1 จานวน 271,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(4.4) โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีตบ้านสีสุก
หมู่ที่ 5 จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
เห็ นด้วยที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ด้วยเหตุผลยกตัวอย่างโครงการที่ 1 เดิมความลึกความกว้าง
30*30 ยาว 145 เมตร ขอเปลี่ยนให้กว้างขึ้นกว่าเดิม 40*50 โครงการสีสุก ไม่ได้เพิ่ม ปริมาณ แต่ลดความยาว
ลดลง ที่ทางผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงมานั้น แต่เห็นด้วยทุกโครงการฯ ขอนาเรียนต่อสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ มีส มาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิล าผู้เข้าประชุม และผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุ มัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จานวน 4 โครงการฯ ยกมือครับ
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
5.1) ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
5.1.1สานักปลัดฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตตินี้เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ
นายกเทศมนตรีฯ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์
จักษุจินดา นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา สานักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ มีความ
ประสงค์จะเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา มีความจาเป็นต้องใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer ) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประสานงานกับกลุ่มงานในจังหวัดสกลนคร หรือกลุ่มงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯลฯ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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รายการโอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
-ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-งบประมาณตั้งไว้ 1,842,000 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 1,056,400 บาท
-โอนลดครั้งนี้ 26,300 บาท
รายการโอนเพิ่ม
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับประมวลผล
-งบประมาณใช้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผล)กลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4core จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
(1)ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Momory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก Graphics Porcessing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ
(2)ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจาหลัก RAM ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ
ดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth
รายการโอนเพิ่ม
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink
Tank Printer
-งบประมาณที่ใช้ 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จากโรงงานผู้ผลิต
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-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสาหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที ppm
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที ipm
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที ppm
หรือ 5 ภาพต่อนาที ipm
-มีช่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ เอ4 Letter , Legal และ Custom
(5.1.2) งานแผน ฝ่ายปกครอง
ด้วยงานแผนงาน ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจ าปี 2563 งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล เนื่องจากแผนงาน ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก เพื่อให้สะดวกต่อการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยงานแผน ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา มีความจาเป็นต้องใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประสานงานกับกลุ่มงานในจังหวัด
สกลนคร หรือกลุ่ มงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ เกิดความล่ าช้าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯลฯ สานั ก
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการโอนลด
-งบกลาง (00410 ) งานงบกลาง 00411
-งบกลาง หมวดงบกลาง
-ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ
-งบประมาณตั้งไว้ 5,226,400 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 5,596,800 บาท
-โอนลดครั้งนี้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายการโอนเพิ่ม
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับประมวลผล
-งบประมาณใช้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีห น่ วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4แ กนหลั ก 4core จานวน 1 หน่ วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
(1)ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Momory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก Graphics Porcessing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ
(2)ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจาหลัก RAM ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ
ดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) ยกมือครับ
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.1.3 งานกิจการสภาฯ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติการเสนอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 (โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีฯ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน ข้ าราช ก าร หั ว ห น้ าส่ ว น ราช ก ารทุ ก ค น ก ระ ผ ม
นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา ขอเสนอญัตติต่อสภาฯเพื่อ
ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 2563 (โอนตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่)
-ด้วยส านั กปลั ดเทศบาลตาบลท่าศิ ล า ฝ่ ายอานวยการ ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายในเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สานักงานเพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม
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หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยงานกิจการสภาฯ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา มีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่บางตัวมีสภาพเก่าชารุดไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน และมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จ านวน 7 ตั ว เพื่ อ น าไปใช้ ในห้ อ งประชุ ม สภาฯ การประชุ ม
ประจาเดือน ฯลฯ และสานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้อง
ขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
รายการโอนลด
-แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง /
-หมวดงบกลาง / ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-งบประมาณตั้งไว้ 10,868,400 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 4,841,900 บาท
-โอนลดครั้งนี้ 26,250 บาท
รายการโอนเพิ่ม
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)/ งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ /
-ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมงานกิจการสภาฯ เป็นเงิน 26,250 บาท
รายละเอียด
-โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 180x60x75 เซนติเมตร
-จานวน 7 ตัว เป็นเงิน 26,250 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 งานกิจการสภาฯ ฝ่ายอานวยการ เพื่อขอจัดซื้อโต๊ะ
ประชุม จานวน 7 ตัว ยกมือครับ
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.2)งานสาธารณสุข ฝ่ายอานวยการ
ประธานสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
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นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯเทศบาลตาบลท่าศิลา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
(5.2.1) งานสาธารณสุข ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 ตามงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563
-เนื่องจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบล
ท่าศิลา มีโต๊ะและเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติราชการ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยงานสาธารณสุข ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา มีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เนื่องจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบล
ท่ า ศิ ล า มี โ ต๊ ะ และเก้ า อี้ ไม่ เพี ย งพอต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ม าปฏิ บั ติ ร าชการ ระดั บ 3 -6 จ านวน 1 ชุ ด ส านั ก
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่ อโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
งานสาธารณสุข สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
รายการโอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) /
-งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบบุคลากร /
-หมวดเงินเดือน
-ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-งบประมาณตั้งไว้ 1,842,000 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 1,056,400 บาท
-โอนลดครั้งนี้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
รายการโอนเพิ่ม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) /
-งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน /
-หมวดครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ ระดับ 3-6
-งบประมาณตั้งไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
-คงเหลือ 7,000 บาท
-โอนเพิ่มครั้งนี้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
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ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 งานสาธารณสุข ฝ่ายอานวยการ เพื่อขอจัดซื้อ
โต๊ะ – เก้าอี้ ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 36 จานวน 1 ชุด ยกมือครับ
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.2.2 ขออนุมัติจัดซื่อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา ฝ่ายอานวยการ ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ อื่น เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยงานกิจการสภาฯ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา มีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่บางตัวมีสภาพเก่าชารุดไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จานวน 2 เครื่อง เพื่อนาไปใช้ในในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา จึงเสนอมา
เพื่อให้สภาฯพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขนาดโซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว
- เครื่องยนต์เบนซิน
- ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้าประกอบพร้อมใช้งาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รายการโอนลด
-แผนงานงบกลาง/
-งานงบกลาง /
หมวดงบกลาง /
-ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-งบประมาณตั้งไว้ 10,868,400 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 4,841,900 บาท
-โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท
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รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)/
-งานบริหารทั่วไป (00111)
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภัณฑ์ /
-ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
ขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายเดช บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 2 เลื่อย
โซ่ยนต์ขนาด 3 แรง เครื่องใหญ่แต่ทางานได้ตลอดมีมาตรฐานกว่าหรือไม่ ถ้าจัดซื้อ
ซื้อเครื่ องที่ มีแรงน้อยเกรงจะท างานได้ไม่มี คุณ ภาพ และมีผู้ ป ฏิ บัติ งานในหน้าที่
สาหรับงานวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ ให้ทางานทันท่วงที
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรือง) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 2
เห็นด้วยกับการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เพราะจะได้ใช้งานในเวลาเกิด เหตุวาตภัย ฯลฯ
สาหรับผู้ที่รับผิดชอบให้มีการดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์และทรัพย์สินทุกประเภท
อยากให้เน้นเรื่องนี้ด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายแสง บัวฮมบุลา) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 2 เลื่อย
โซ่ ย นต์ ที่ ข อจั ด ซื้ อ จานวน 2 เครื่อ ง แรงน้ อ ยไปหรือ ไม่ เพราะก าลั งเยอะกว่า นี้
มีเครื่องเดียวแต่ทางานได้ส ะดวก และมาตรฐาน อายุการใช้งานได้นานจะดีกว่า
หรือไม่ ถ้าซื้อเครื่องเล็กที่ขออนุมัติเข้ามา จะทางานได้ไม่นานก็จะเสียหายไป จะไม่
คุ้มค่า ไม่มีคุณภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายไสว แสนแสง ) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายไสว แสนแสง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1เลื่อยโซ่
ยนต์ที่เห็นและเคยใช้มาแล้ว อยากให้เลือกแบบบาร์ที่มีความยาว เลือกซื้อเครื่อง
เดียวแต่สามารถใช้งานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตัดกิ่งไม้เล็ก กลางใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสมศักดิ์ ละโป้) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายสมศักดิ์ ละโป้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1 เลื่อย
โซ่ยนต์ราคาเครื่องเดียวไม่เกิน 8,000 บาท และมีหลายบาร์ สามารถเปลี่ยนบาร์ได้
ซื้อเครื่องเดียว แต่คุ้มค่ากว่าน่าจะดีกว่า ขอนาเรียนต่อสภาฯ
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รองปลัดเทศบาลฯ

(นายชยพล ไชยมาตร) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลท่าศิล าผู้ ทรงเกียรติทุ กท่าน คณะผู้ บ ริห ารฯ ข้าราชการที่ เ ข้าร่ว ม
ประชุม กระผม นายชยพล ไชยมาตร รองปลั ดเทศบาลตาบลท่าศิล า การจัดซื้อ
เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ต ามระเบี ย บกฎหมายก าหนดว่ า ต้ อ งซื้ อ ได้ ข นาดเท่ า ไหร่ ข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดของเครื่ อ งถ้ า เกิ น ขนาดต้ อ งได้ รับ การขออนุ ญ าตจากจั ง หวั ด และ
สานักงานเทศบาลตาบลท่าศิ ลาของเรามอบหมายให้นิติกรฯ หาข้ อมูลรายละเอียด
เครื่องที่ไม่ต้องจดทะเบียน แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องให้นิติกรฯ ชี้แจงครับ
ปลัดเทศบาลฯ
(สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล) เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่
เข้าร่วมประชุม กระผม สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
ส าหรั บ เลื่ อ ยยนต์ ที่ ข ออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ ขนาดเล็ ก เพราะสะดวก คล่ อ งตั ว แก่ ก าร
ปฏิบั ติงานฯ แต่ถ้าขอจัดซื้อเลื่ อยยนต์ขนาดใหญ่ที่เกินมาตรฐานกาหนด ต้องขอ
อนุ ญ าตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ต้องใช้เวลา ในการปฏิบัติงานก็ไม่คล่องแคล่ ว
คล่ อ งตั ว ยกตัว อย่ างที่เดิม ต้ องมี การตั้งในเทศบั ญ ญั ติ และต้ องขออนุ ญ าตผู้ ว่า
ราชการจังหวัด วางแผนแต่ต้นปี ตัดแปรรูป ได้ทุกแบบ ถามว่าใช้งานได้ดีห รือไม่
งานป้องกันบอกว่าเหนื่อยมากเลยครับ ต้องใช้คนตัดสองคนขึ้นไป ซึ่งไม่เหมาะแก่
การปฏิบัติงานในงานเทศบาลฯ เพราะเรารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตตาบล เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน ถ้าเครื่องใหญ่ มีการซ่อมแซมบ่ อยด้ว ยครับ
ตอนนี้ เก็ บ ไว้ ในโกดั งห้ อ งเก็ บ ของ เลื่ อ ยยนต์ ที่ มี ข นาดเล็ ก ดู แ ลบ ารุงรัก ษาได้ ดี
อะไหล่ไม่แพงด้วย ขอนาเรียนต่อสภาฯ
นิติกรฯ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้
ทรงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ ข้ า ราชการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กระผม
นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร นิติกร การขออนุมัติจัดซื้อเลื่อยยนต์ หัวหน้าสานักปลัดฯ
ให้หาข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้ และใช้งานในงานเก็บขยะ สามารถซ้อได้ไม่เกิน 1
แรงม้าไม่เกิน 12 บาร์ โดยไม่ต้องขออนุญาต สามารถใช้งานได้เลย แต่ถ้าเกินต้องได้
ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องใช้เวลาในการขออนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบ
ให้ งานสาธารณสุ ข ฝ่ ายอานวยการ เพื่อขอจัดซื้อเครื่องเลื่ อยโซ่ยนต์ จานวน 2
เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ยกมือครับ
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลท่ าศิ ล าผู้ เข้ า ประชุ ม และผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ท่ า นใดจะ
เสนอแนะ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่ม-ี
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ประธานสภาเทศบาลฯ มีผู้ เข้าประชุมจะเสนอแนะ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ห ากไม่มี บัดนี้ได้ดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา สมัย วิสามัญที่ 1 ประจาปี งบประมาณ
2563 ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ เข้าประชุม /เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ ขอปิดการ
ประชุม
ปิดประชุมเวลา 13.45 น.
ลงชื่อ

วรรณวิษา ธิติธนั ยาพงศ์
(นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์) ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ

อุทัย จันทร์ใส ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย จันทร์ใส)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

ลงชื่อ
(นายเริง ดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

