-๑-

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว
________________________________
ผู้มาประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ-สกุล
นายเกาว่า แซ่ลี
นายสมยศ จันทรังษี
นายกฤษฏา ทิวาคา
นายโขง กันทะดง
นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา
นางแสงทอง อูปป้อ
นางอัมพรรณ์ แก้วดา
นายเกรียงไกร แซ่พ่าน
นายพนาไพร แซ่ฟุ้ง
นางแสงเดือน แซ่ผ่าน
นายเลาอู แซ่ฟุ้ง
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ตาแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ
เกาว่า แซ่ลี
สมยศ จันทรังษี
กฤษฏา ทิวาคา
โขง กันทะดง
สมศักดิ์ การินทร์จินดา
แสงทอง อูปป้อ
อัมพรรณ์ แก้วดา
เกรียงไกร แซ่พ่าน
พนาไพร แซ่ฟุ้ง
แสงเดือน แซ่ผ่าน
เลาอู แซ่ฟุ้ง
ธีรภาพ ยาวิชัยป้อง

หมายเหตุ

-๒-

ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ-สกุล
นายคา สุปัญโญ
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
นางสาวอดิลัมพ์ จันทร์โนนม่วง
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นางสาวพัชโรบล กาวีละ
นายวัธกร วงค์คาฝั้น
นายชาญวิทย์ จิตต์คา
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
นายจักรพล ขันใจ
นางสาวสายเพชร สุปัญโญ
นายอาคม แก้วดา
นางสาวอังสนา ดวงสถิต
นายวันชัย เครือมณโฑ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
สารวัตรกานัน

ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑๑ คน
ครบองค์ประชุมแล้ว
นายเกาว่ า แซ่ลี ประธานสภาท้ อ งถิ่น เป็ นประธานที่ ประชุ ม ได้ ก ล่ าวว่า เมื่ อ ครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระ ที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ญัตติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมให้ที่ประชุม เพื่อขอมติรับรองต่อไป
อ่านทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมฟัง ตั้งแต่ต้นจนจบ
มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
ท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

-๓-

ที่ประชุม

ได้ยกมือให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยจานวนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มา
ประชุม จานวน ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว ครั้งที่ ๑
รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
เชิญนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านแซว ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายคา สุปัญโญ
นายกเทศมนตรีฯ
ที่ประชุม
ระเบียนวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว ครั้งที่ ๑ รอบเดือน
เมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ต่อที่ประชุมสภาฯ (ตามสรุปรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซวฯ แนบท้าย)
รับทราบ
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการส่งมอบงานพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
โครงการขุดลอกสระเก็บน้าบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านแซว งบประมาณ ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่เทศบาลตาบลบ้านแซว เพื่อดาเนินการบริหารดูแล
บารุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น หากเกิดความเสียหายภายใน ๒ ปี โปรดแจ้งสถานี
พัฒนาที่ดินเชียงราย เพื่อดาเนินการต่อไป
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ให้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ดาเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า โครงการขุ ดลอกสระเก็บน้าบ้านสวนดอก หมู่ที่
๘ ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัส ชร.๐๓๕๘ น. แบบเลขที่ ๑๑๗๕๘ น. เป็น
เงินงบประมาณ ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้ดาเนินการก่อสร้างโครงการดั งกล่าวเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงขอส่งมอบโครงการขุดลอกสระเก็บน้าบ้านสวนดอก
ให้แก่เทศบาลตาบลบ้านแซว เพื่อดาเนินการบริหารดูแลบารุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น หาก
เกิดความเสียหายภายใน ๒ ปี โปรดแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายเพื่อดาเนินการต่อไป
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-๔-

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๙ ในกรณี ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แ ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพั สดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือ ไม่ (ไม่มีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น ) และที ่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณาแล้ว จึง ขอ มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการส่งมอบงานพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้า โครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้าบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านแซว
๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ทีท่ าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุข จานวน ๑ รายการ
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพ่นยาแบบใช้แรงลม จานวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ขนาดกาลังเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า ๓.๕ แรงม้า
๒. ความเร็วลมไม่ต่ากว่า ๙๐ เมตร/วินาที
๓. ความจุถังน้ายาไม่ต่ากว่า ๑๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จานวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ขนาดเครื่องยนต์ ๒๕ cc ขึน้ ไป
๒. ความจุถังไม่ต่ากว่า ๒๕ ลิตร
๓. ปริมาณการพ่นมากกว่าหรือเท่ากับ ๖ ลิตรขึ้นไป
๔. น้าหนักเครื่อง ๙ กิโลกรัมขึ้นไป
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

-๕-

นายกเทศมนตรี

มอบให้ นายวัธกร วงศ์คาฝัน้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน รักษาการ ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

นายวัธกร วงค์คาฝั้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร โครงการ
จัดซื้อเครื่องพ่นยา จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากลักษณะของเครื่อง
พ่นยาแบบใช้แรงลม ที่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่องพ่นยาให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
ซึ่งสามารถเดินเข้าตรอกซอกซอยได้ง่ายกว่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม แต่เครื่องพ่นยาแบบสะพาย
หลังไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อ
ประธานสภาฯ
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พร้อมเหตุผลความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น เชิญครับ
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา อยากสอบถามทางกองสาธารณสุขฯ ว่าจะจัดซื้อจานวนกี่เครื่อง เนื่องจากเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม
ตั้งไว้จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท แต่แบบสะพายหลังทีใ่ ช้ปัจจุบันราคาแค่สามพันกว่าบาท ขอบคุณครับ
นายวัธกร วงค์คาฝัน้
กองสาธารณสุขฯ จะทาการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จานวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ
หมื่นกว่าบาท เนื่องจากเครื่องพ่นยาแบบราคาสามพันกว่าบาทกาลังแรงลมมีไม่เพียงพอในการพ่น
หมอกควัน
ประธานสภาฯ
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ มติ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

๔.๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ กองการศึกษา จานวน ๔ รายการ
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-๖-

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี
มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด รักษาการ ผู้อานวยการกองการศึกษา
อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กาหนดให้จดั ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบัน
ประธานสภาฯ
ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

๒) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

-๗-

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วยหรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑ เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และมาตรฐานครุภัณฑ์คณ
ุ ลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด รักษาการ ผู้อานวยการกองการศึกษา
อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

-๘-

นางสาวกัญญานัฐ กระทง เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กาหนดให้จดั ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบัน
ประธานสภาฯ
ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

๓) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)จานวน ๓ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)จานวน ๓ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด รักษาการ ผู้อานวยการกองการศึกษา
อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กาหนดให้จดั ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบัน
ประธานสภาฯ
ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

-๙-

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ตามที่เสนอ

๔) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน ๓
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คณ
ุ ลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)จานวน ๓ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด รักษาการ ผู้อานวยการกองการศึกษา
อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กาหนดให้จดั ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบัน
ประธานสภาฯ
ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิ กท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน

- ๑๐ -

ประธานสภาฯ

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง โครงการจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๔.๒.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ กองช่าง จานวน ๔ รายการ
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ งบประมาณ 239,000 บาท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านวังซาง ขนาดความยาว 120
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านใหม่ศิริพัฒนา ขนาดความยาว
120 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
ชาญวิทย์ จิตต์คา
นายช่างโยธา
เป็นความผิดพลาดของทางกองช่าง ในการพิมพ์เอกสาร ขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ด้วยครับ ทางกองช่าง
จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านวังซาง ขนาดความยาว 120
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านใหม่ศิริพัฒนา ขนาดความยาว
120 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ประธานสภาฯ
ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย
หมู่ ๑๒ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ งบประมาณ 2๒๐,000 บาท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาข่า ขนาดความยาว 110.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

- ๑๑ -

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาข่า ขนาดความยาว 1๓๘.00 เมตร กว้าง ๓.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4๑4.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
ชาญวิทย์ จิตต์คา
เนื่องจาก สภาพหน้างานไม่สามารถทาการก่อสร้างตามขนาดทีก่ าหนดตั้งแต่แรกได้ จึงขอเปลี่ยนแปลง
ขนาด โดยการลดความกว้างและเพิ่มความยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาข่า ขนาดความยาว 110.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาข่า ขนาดความยาว 1๓๘.00 เมตร กว้าง ๓.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 4๑4.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ประธานสภาฯ
ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อย
หล่อย หมู่ ๑๒ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

๓) เงินอุดหนุนส่วนราชการ งบประมาณ 500,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๒
ข้อความเดิม เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแซวหลังใหม่ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก
หมู่ที่ 7, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3,7,8,10,13,หน้าซอย 10)
ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก หมู่ที่ 7, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3,7,8,10,13,
หน้าซอย 10) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
ชาญวิทย์ จิตต์คา
สืบเนื่องจาก เดิมได้ตั้งงบประมาณสาหรับขยายเขตไฟฟ้าไปยังสานักงานเทศบาลตาบลบ้านแซว
หลังใหม่ แต่เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ ทาให้ไม่สามารถก่อสร้างเทศบาลหลังใหม่ได้ จึงทา
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จากสานักงานเทศบาลตาบลบ้านแซว หลังใหม่ เป็นหมู่ 2 บ้านทุ่ง ซึ่งทาง
หมู่ ๒ ได้มีมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็น
หมู่บ้านลาดับแรก จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแซวหลังใหม่ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก
หมู่ที่ 7, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3,7,8,10,13,หน้าซอย 10)

- ๑๒ -

ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก หมู่ที่ 7, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3,7,8,10,13,
หน้าซอย 10) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2
ประธานสภาฯ
ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จานวน ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่

ประธานสภาฯ
ชาญวิทย์ จิตต์คา
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

๔) โครงการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต งบประมาณ 50,000 บาท ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๔
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต กาลังไฟไม่ต่ากว่า 3,000 วัตต์ รองรับดอกเจาะได้สูงสุด
: 200 mm. (8 นิ้ว) ความเร็วรอบ : speed ไม่ตากว่
่ า 520 RPM จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มใี นบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต แรงม้าขั้นต่าเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4–5.5 แรงม้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ 1 นิ้ว 8 นิ้ว ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้าไหลผ่าน
กระบอกเจาะคอนกรีตขณะทางาน ถุงบรรจุน้า 20 ลิตร การปรับความลึกของกระบอกเจาะ
คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัยล้อหน้า จานวน 2 ล้อ พร้อมระบบล็อค ล้อหลังจานวน 2 ล้อ
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีตเดิมทีต่ ั้งไว้ในเทศบัญญัติ ใช้ไฟฟ้าในการทางานของเครื่อง แต่
เนื่องจากสภาพหน้างานบางพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า ทาให้เครื่องไม่สามารถทางานได้ ทางกองช่าง จึง
ขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต กาลังไฟไม่ต่ากว่า 3,000 วัตต์ รองรับดอกเจาะได้สูงสุด
: 200mm. (8 นิ้ว) ความเร็วรอบ : speed ไม่ต่ากว่า 520 RPM จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มใี นบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต แรงม้าขั้นต่าเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4–5.5 แรงม้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ 1 นิ้ว 8 นิ้ว ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้าไหลผ่าน
กระบอกเจาะคอนกรีตขณะทางาน ถุงบรรจุน้า 20 ลิตร การปรับความลึกของกระบอกเจาะ
คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัยล้อหน้า จานวน 2 ล้อ พร้อมระบบล็อค ล้อหลังจานวน 2 ล้อ
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอริ่งเจาะคอนกรีต
ตามที่เสนอ

- ๑๓ -

ประธานสภาฯ

๔.๒.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ สานักปลัด จานวน 1 รายการ
ข้อความเดิม เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวนงบประมาณ
50,000 บาท
ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวน
งบประมาณ 50,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี
มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อธิบายเหตุผลความจาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
อันเป็นการเพิ่มบทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ และงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ดังนี้
ข้อความเดิม เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวนงบประมาณ
50,000 บาท
ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวน
งบประมาณ 50,000 บาท
ประธานสภาฯ
ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 11 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่

- ๑๔ -

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
กองสาธารณสุข จานวน ๑ รายการ
- โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ จานวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายวัธกร วงศ์คาฝัน้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน รักษาการ ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

นายวัธกร วงค์คาฝั้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสาหรับดาเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดาเนินการหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๓ โครงการ โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้ไว้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้ รายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการตั้งใหม่
โอนลดจาก
เหตุผลการโอน
ที่
งบประมาณ
รายการ
บาท
รายการ
บาท
1 งบเงินอุดหนุน/
๓๐๐,000.- งบบุคลากร
๓๐๐,000.- เพื่อดาเนินการโครงการ
ตามพระราชดาริ ด้าน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
สาธารณสุข ตามที่กรม
สาธารณะประโยชน์
เงินเดือนพนักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
- โครงการตามพระราชดาริ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ท้องถิ่น โอน
ด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ
พนักงานของกองสาธารณสุข
งบประมาณ จานวน
1. โครงการการพัฒนาระบบ
พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
๓๐๐,๐๐๐ บาท
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ตามตาแหน่ง จานวน ๒
หมู่บ้าน ๓ โครงการ
2. โครงการควบคุมโรคขาด
อัตรา ยอดคงเหลือ
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐
สารไอโอดีน
589,120 บาท
บาท โดยให้
3. โครงการป้องกันและแก้ไข
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ปัญหายาเสพติด To Be
เป็นผู้ดาเนินการ
Number One
รวม
๓๐๐,000.๓๐๐,000.-

- ๑๕ -

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการตามพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ๓ โครงการ ตามที่เสนอ
๔.๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
กองคลัง จานวน ๑ รายการ
- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จานวน ๑ คัน งบประมาณ
๘๑๔,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อ 8 (8.2.2)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ รักษาการ
ผู้อานวยการกองคลัง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลตาบลบ้านแซวไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ งานบริหารงานคลัง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อยานพาหนะ
และขนส่ง จานวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ งานจัดเก็บรายได้ และงานด้าน
อื่นๆ ในเทศบาลตาบลบ้านแซว เพื่อให้งานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่
เนื่องจาก กองคลังไม่ได้ตงั้ รายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้
รายการตั้งใหม่
รายการ
บาท
1 ตั้งรายการใหม่
๘๑๔,000.หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ที่

รวม

๘๑๔,000.-

โอนลดจาก
รายการ

บาท

เหตุผลการโอน
งบประมาณ

- หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภทเงินเดือน ๔๓๒,000.- เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
พนักงานกองคลัง
รายการงบประมาณ
- หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภทเงินประจา ๔๒,000.- ไว้ในเทศบัญญัติ
ตาแหน่ง
ทางกองคลังจึง
- หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน
78,000.- จาเป็นต้องขอโอน
- หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร
15,000.- งบประมาณมา
- หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 207,000.- เพื่อให้เพียงพอต่อ
ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
การเบิกจ่าย
- หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
20,000.การปฏิบัติราชการฯ โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
- หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและ
20,000.เผยแพร่

๘๑๔,000.-

- ๑๖ -

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา
นายช่างโยธา

ที่

ตามที่นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซือ้ รถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ตามที่เสนอ
๔.๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
กองช่าง จานวน ๗ รายการ
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ 1 ซอย 11 ยาว 130.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวนงบประมาณ 300,000 บาท โอนลดจาก โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแซว หมู่ 1
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า 110)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านแซว หมู่ที่ 1 และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรภายใน
หมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง
รายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่
รายการ

1 - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ 1
ซอย 11 ยาว 130.00 เมตร กว้าง 5.00
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

โอนลดจาก
รายการ

บาท
๓๐๐,000.- - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแซว
หมู่ 1 จานวน 1 จุด พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย
(หน้า 110)

บาท
๓๐๐,000.-

๓๐๐,000.-

๓๐๐,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน

- ๑๗ -

ประธานสภาฯ

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแซว หมู่ 1 ซอย 11 ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๒) โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย จานวนงบประมาณ ๒๕0,000 บาท โอนลดจาก โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล. พร้อม
ระบบกรองน้า บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า 110)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ให้ได้รับประโยชน์
จากการตากพืชผลทางการเกษตร ทางพืชไร่และพืชสวน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา

ที่

รายการตั้งใหม่
รายการ

โอนลดจาก
รายการ

บาท
บาท
๒ - งบลงทุน
250,000.- - งบลงทุน
250,000.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ตากพืชผล
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.พร้อม
ทางการเกษตร กว้าง 24.00 เมตร ยาว
ระบบกรองน้า บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ขนาด
30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ความยาว 5.00 ม. กว้าง 5.00 ม.
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ความสูง 2.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ
โครงการ จานวน 1 ป้าย
จานวน 1 ป้าย (หน้า 110)
รวม
250,000.250,000.ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง เทลาน
คสล.ตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตามที่เสนอ
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 กว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้ายจานวนงบประมาณ ๑๒
0,000 บาท โอนลดจาก โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า 11๑)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

- ๑๘ -

ชาญวิทย์ จิตต์คา

เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่

เหตุผลการโอน
งบประมาณ

โอนลดจาก

ที่
รายการ

บาท
รายการ
บาท
๓ - งบลงทุน
12๐,000.- - งบลงทุน
๓5๐,000.- - เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ให้ตรงกับความต้องการของ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่
โครงการติดตั้งเสียงตาม
ซอย 10 กว้าง 3.00 ม.
5 และแก้ไขปัญหาความ
สายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง
ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม.
เดือดร้อนของประชาชน ให้
หมู่ที่ 5 พร้อมป้าย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ได้รับความปลอดภัยในการ
โครงการ จานวน 1 ป้าย
225.00 ตารางเมตร พร้อม
ใช้เส้นทางในการเดินทาง
หน้า 111
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา

ที่

สัญจรภายในหมู่บ้าน

12๐,000.-

๓5๐,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตามที่เสนอ
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร จานวนงบประมาณ ๘0,000 บาท โอนลดจาก โครงการ
ติดตั้งเสียงตามสายในหมูบ่ ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ตามเทศบัญญัติฯ ปี 61 หน้า 11๑)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่
รายการ

บาท

โอนลดจาก
รายการ

บาท

- ๑๙ -

4 - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10/1 กว้าง
2.50 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา

ที่

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 10/1 หมู่ที่ 5 ตามที่เสนอ
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร จานวนงบประมาณ ๖๔,000 บาท โอนลดจาก โครงการ
ติดตั้งเสียงตามสายในหมูบ่ ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ หน้า 11๑)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่
รายการ

5 - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13
กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตารางเมตร
รวม
ประธานสภาฯ

8๐,000.- - งบลงทุน
2๓๐,000.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย หน้า 111
8๐,000.2๓๐,000.-

โอนลดจาก
รายการ

บาท
64,000.- - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
หน้า 111

บาท
15๐,000.-

64,000.-

15๐,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

- ๒๐ -

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 13 หมู่ที่ 5 ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจาไฮ กว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร จานวนงบประมาณ ๘๖,000 บาท โอนลดจาก โครงการ
ติดตั้งเสียงตามสายในหมูบ่ ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ หน้า 11๑)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา
นายช่างโยธา

ที่

เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่
รายการ

6 - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจาไฮ
กว้าง 3.00 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.
รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

โอนลดจาก
รายการ

บาท
86,000.- - งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย หน้า 111
86,000.-

บาท
86,000.-

86,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยจาไฮ หมู่ที่ 5 ตามทีเ่ สนอ

๗) โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล ชนิดเครื่องยนต์ 1 สูบ (86x70) Rated Output (kw/kva)
5.0/6.2 Max. Output (kw/kva) 5.5/6.8 Power Submultiple 1.0น้ามันเครื่องดีเซล

- ๒๑ -

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คา
ที่

ความจุ 1.65 ลิตร (ชนิด SAE10W-30) น้ามันดีเซล ความจุ 16 ลิตร (ทางานต่อเนื่องได้นาน
7.3 ชม.) จานวนงบประมาณ ๔๕,000 บาท โอนลดจาก งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจา
เงินเดือนพนักงานกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี ตามตาแหน่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า 1๐๐)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายกองช่างจึงขอให้สภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ
รายการตั้งใหม่
รายการ

7 - หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล ชนิดเครื่องยนต์ 1 สูบ
(86x70) Rated Output (kw/kva) 5.0/6.2 Max.
Output (kw/kva) 5.5/6.8 Power Submultiple
1.0 น้ามันเครื่องดีเซล ความจุ 1.65 ลิตร
(ชนิด SAE10W-30) น้ามันดีเซล ความจุ 16 ลิตร
(ทางานต่อเนื่องได้นาน 7.3 ชม.)
รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
นางสาวกัญญานัฐ กระทง

โอนลดจาก
บาท
รายการ
45,000.- - งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ายประจา
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าเงินเดือนพนักงานของ
กองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปีตามตาแหน่ง จานวน
2 อัตรา ยอดคงเหลือ
151,592.05 บาท
45,000.-

บาท
45,000.-

45,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ
ดีเซล ตามที่เสนอ
๔.๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
สานักปลัด จานวน 4 รายการ
1) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อน ๒ บาน จานวน 1 ตู้ งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท โอนลดจาก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมให้ความรูใ้ นการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อ
การทาแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี แบบบูรณาการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ หน้า ๑๑๔)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อธิบายเหตุผลและความจาเป็น

- ๒๒ -

หัวหน้าสานักปลัด

เนื่องจากเอกสารของงานนิติการ เป็นเอกสารสาคัญ จึงต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ หาง่าย ดังนั้น
จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้
รายการตั้งใหม่
โอนลดจาก
ที่
รายการ
บาท
รายการ
บาท
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
5,600.- - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน 5,600.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
สานักงาน โครงการจัดซื้อตู้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการอบรมให้ความรู้ใน
เหล็กสูงบานเลื่อน 2 บาท
การจัดทาเวทีประชาคมเพื่อทาแผนชุมชน แผนพัฒนา
จานวน 1 ตู้
สี่ปี แบบบูรณาการ ก่อนโอนคงเหลือ 10,455 บาท
รวม
5,600.5,600.-

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้เหล็กสูง
บานเลื่อน ๒ บาน จานวน 1 ตู้ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

2) โครงการจัดซื้อแผงประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร x ๔๘๐ เมตร จานวน ๓ ป้ายจานวน
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป้าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
งบประมาณ และข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านแซว รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ ประชาชนใน
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านแซว สานักปลัด จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้
รายการตั้งใหม่
โอนลดจาก
ที่
รายการ
บาท
รายการ
บาท
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
80,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป
80,000.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
งบบุคลากร ประเภท เงินประจา
โครงการจัดซื้อแผงประชาสัมพันธ์ ขนาด
ตาแหน่ง ก่อนโอนคงเหลือ
4x480 เมตร จานวน 3 ป้าย
125,466.58 บาท
รวม
80,000.80,000.ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม

- ๒๓ -

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อ
แผงประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x480 เมตร จานวน 3 ป้ายตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

3) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU จานวน ๑ เครื่อง
จานวนงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท โอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จาเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องงานนิติการ ชารุด ไม่สามารถซ่อมได้ และเพื่อปรับอากาศภายใน
ห้องทางานให้มีความเย็น ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น สานักปลัด จึงขอให้สภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้
รายการตั้งใหม่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
3 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๘,000.- - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑๘,000.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
งบดาเนินงาน รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU
โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทา
จานวน ๑ เครื่อง
แผนชุมชน ก่อนโอนคงเหลือ 20,000 บาท
รวม
๑๘,000.๑๘,000.ที่

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือ ไม่ (ไม่มีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น ) และที ่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณาแล้ว จึง ขอ มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU จานวน ๑ เครื่อง ตามที่เสนอ
4) โครงการจัดซื้อลาโพง พร้อมไมค์เคลื่อนที่ จานวนงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โอนลดจาก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมให้ความรูใ้ นการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อ
การทาแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี แบบบูรณาการ และโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาแผนชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓ และ ๑๑๔)
ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จาเป็น

- ๒๔ -

นางสาวกัญญานัฐ กระทง เนื่องจากลาโพงอันเดิมทีใ่ ช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชารุดมานาน ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ดังนั้น สานักปลัด จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้
รายการตั้งใหม่
โอนลดจาก
ที่
รายการ
บาท
รายการ
บาท
4 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
5,000.- - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน 4,800.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
โฆษณาและเผยแพร่ โครงการ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการอบรมให้ความรู้ใน
จัดซื้อลาโพง พร้อมไมค์
การจัดทาเวทีประชาคมเพื่อทาแผนชุมชน แผนพัฒนา
เคลื่อนที่
สี่ปี แบบบูรณาการ ก่อนโอนคงเหลือ 4,855 บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
200.งบดาเนินงาน รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้านเพือ่ จัดทาแผนชุมชน ก่อนโอน
คงเหลือ 2,000 บาท
รวม
5,000.5,000.ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือ ไม่ (ไม่มีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น ) และที ่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณาแล้ว จึง ขอ มติ
ที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อลาโพง พร้อม
ไมค์เคลื่อนที่ ตามที่เสนอ
๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต ตั้งไว้จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
๒๕,๐๐๐ บาท โอนลดจากงบบุคลากร เงินเดือนพนักงานกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี ตาม
ตาแหน่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ หน้า 1๐๐)
เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คา ตาแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

- ๒๕ -

ชาญวิทย์ จิตต์คา

ที่

เนื่องจากงบประมาณที่ตงั้ ไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต ซึ่งใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านงานช่าง งานก่อสร้าง อาทิเช่น การใช้งานในการตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอื่นๆ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว กองช่าง จึงขอ
ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
รายการตั้งใหม่
รายการ

1 - งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต แรงม้าขั้นต่า
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 4 - 5.5 แรงม้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ 1 นิ้ว - 8 นิ้ว
ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้าไหลผ่าน
กระบอกเจาะคอนกรีตขณะทางาน ถุงบรรจุน้า
20 ลิตร การปรับความลึกของกระบอกเจาะ
คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัย ล้อหน้า
จานวน 2 ล้อพร้อมระบบล็อค ล้อหลังจานวน 2
ล้อ จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด
หน้า 104 ตั้งไว้จานวน 50,000 บาท
รวม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

โอนลดจาก
บาท
รายการ
25,000.- - งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจา ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน
ของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปีตามตาแหน่ง จานวน 2
อัตรา
ยอดคงเหลือ 176,592.05 บาท

25,000.-

บาท
25,000.-

25,000.-

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ ตามที่เสนอ
๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากได้สารองเป็นรายจ่ายที่จาเป็นไว้แล้วเพียงพอทีจ่ ะนาไปใช้
จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การใช้

- ๒๖ -

จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัย
ทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน จึงเห็นควร
ดาเนินการ ดังนี้
2.1.2 ในการขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
2.1.2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้นาไปหักรายการเงินสะสมที่
ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสจู น์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ
ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
2.1.2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 84 วรรคท้ายทีก่ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดย
การใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงินสะสม
ตามจานวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รบั จัดสรรล่าช้าประมาณ
สามเดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1 ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2)
2.1.3 กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้
จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
2.1.3.1 โครงการทีด่ าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น
2.1.3.2 โครงการหรือกิจการที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จดั ทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการ ดังนี้
(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบาย
น้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
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(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร เช่น
สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้าใต้
ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง
(10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั การถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
รับทราบ
๔.๕.๑ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (แก้ไขปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค)
๑) โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้า พร้อมบ่อดักทราย ห้วยสวนเมี่ยง หมู่ที่ 2 กว้าง 25.00 ม.
ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. พิกัด N0628183 E2243223 จานวนงบประมาณ
๑๕0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้า พร้อมบ่อดักทราย ห้วยสวนเมี่ยง
หมู่ที่ 2 ตามที่เสนอ
๒) โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้า อ่างห้วยต่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 50.00 ม. ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย
2.00 ม. พิกดั N0626461 E2246244
จานวนงบประมาณ 2๕0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้า อ่างห้วยต่ง หมู่ที่ 2 ตามที่เสนอ
๓) โครงการขุดลอกหนองหนองยากน้อย หมู่ที่ 7 กว้าง 30.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.
พิกัด N0620725 E2238327
จานวนงบประมาณ ๔๘0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองหนองยากน้อย หมู่ที่ 7 ตามที่เสนอ
๔) โครงการขุดลอกหนองยาก หมู่ที่ 6 กว้าง 33.00 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
พิกัด N0620725 E2238327 จานวนงบประมาณ ๓๔๙,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

- ๒๘ -

มติที่ประชุม
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เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองยาก หมู่ที่ 6 ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๕) โครงการขุดลอกห้วยปลาค้าว หมู่ที่ 10 พื้นทีเ่ ฉลี่ย 3,150 ตรม. พิกดั N0619405
E2236959 จานวนงบประมาณ ๑๒0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกห้วยปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

๖) โครงการจัดซื้อท่อพีวซี ี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ท่อขนาด 3 และ 4 นิว้
ยาว 850 ม. พิกดั หัว N0629063 E2233304 พิกดั ท้าย N0628482 E2233374
จานวนงบประมาณ ๔๔0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ตามที่เสนอ
๗) โครงการขุดลอกหนองไม้ห้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 กว้าง 15.00 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50
ม. ขนาดท่อ 0.60 ม. พิกัด N0624873 E2240664 จานวนงบประมาณ 200,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑1 เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองไม้ห้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 ตามที่เสนอ

๔.๕.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/1 หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 ม ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0634312 E2233512 พิกดั ท้าย N0633515 E2233488 จานวน
งบประมาณ ๙๘,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/1 หมู่ที่ 4 ตามที่เสนอ

- ๒๙ -

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0634310 E2233522 พิกดั ท้าย N0634515 E2233502
จานวนงบประมาณ 2๒0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 ตามที่เสนอ
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 ม ยาว 39.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0634067 E2233516 พิกดั ท้าย N0634035 E2233527 จานวน
งบประมาณ ๖๗,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตามที่เสนอ
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน 1 หมู่ที่ 4 กว้าง 2.50 ม. ยาว 35.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0634083 E2233696 พิกดั ท้าย N0634119 E2233700
จานวนงบประมาณ ๕๑,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน 1 หมู่ที่ 4 ตามที่เสนอ
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน 2 หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 ม ยาว 24.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0634077 E2233736 พิกดั ท้าย N0634057 E2233739
จานวนงบประมาณ ๔๑,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน 2 หมู่ที่ 4 ตามที่เสนอ
๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนลาดยางท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0634081 E2233774 พิกดั ท้าย N0634080 E2233796
จานวนงบประมาณ ๑๒๓,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
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สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนลาดยางท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 ตามที่
เสนอ

ประธานสภาฯ

๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวบ้าน หมูท่ ี่ 9 กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0628132 E2238068 พิกดั ท้าย N0628060 E2238137
จานวนงบประมาณ ๑๘๘,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 9 ตามที่เสนอ
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๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 11 กว้าง 3.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.15
ม. พิกดั หัว N0627976 E2232938 พิกัดท้ายN0628068 E2232952 จานวน
งบประมาณ 2๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมูท่ ี่ 11 ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ

๙) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอย 2 และ ซอย 3 หมู่ที่ 12
กว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0629486 E2233693 พิกดั ท้าย
N0629434 E2233780
จานวนงบประมาณ 2๑๘,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอย
2 และ ซอย 3 หมู่ที่ 12 ตามที่เสนอ
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๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน 2 (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 12 กว้าง 3.00 ม.
ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0631512 E2233207 พิกดั ท้าย N0631546
E2233227 จานวนงบประมาณ ๖๘,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน 2 (ใหม่ศิรพิ ัฒนา) หมู่ที่
12 ตามที่เสนอ
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๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางห้วยกีป๋าน ตอน 1 หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00
ม. หนา 0.15 ม. พิกดั หัว N0625773 E2233973 พิกัดท้าย N0625808 E2233864
จานวนงบประมาณ 2๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางห้วยกีป๋าน ตอน 1 หมู่ที่ 13
ตามที่เสนอ
๔.๕.๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 ม ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0623361 E2240613 พิกดั ท้าย N0623339 E2240462 จานวน
งบประมาณ 2๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตามที่เสนอ
๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย 11 - 12 หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 76.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0627783 E2244592 พิกดั ท้ายN0627759 E2244521
จานวนงบประมาณ ๑๓0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย 11 - 12 หมู่ที่ 2 ตามที่
เสนอ
๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 ม ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0627340 E2243580 พิกดั ท้าย N0627416 E2243638 จานวน
งบประมาณ ๑๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตามที่เสนอ
๑๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0623372 E2242015 พิกดั ท้าย N0623490 E2242037 จานวน
งบประมาณ 2๑0,000 บาท
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มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตามที่เสนอ
๑๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างซอย 2 หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ม ยาว 70.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0622252 E2237308 พิกดั ท้าย N0622321 E2237286
จานวนงบประมาณ ๑๕๖,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างซอย 2 หมู่ที่ 5 ตามที่เสนอ
๑๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0622550 E2237457 พิกดั ท้าย N0622541 E2237499 จานวน
งบประมาณ ๗๗,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตามที่เสนอ
๑๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองแสลบ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม.
หนา 0.15 ม. พิกัดหัว N0622940 E2244711 พิกดั ท้าย N0623091 E2244732
จานวนงบประมาณ 2๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองแสลบ หมู่ที่ 8 ตามที่เสนอ
๑๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม.
พิกัดหัว N0619573 E2236918 พิกดั ท้าย N0619520 E2236918 จานวน
งบประมาณ ๑๐๗,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตามที่เสนอ
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๒๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 ม.
ยาว 178.00 ม. หนา 0.15 ม. พิกดั หัว N0623257 E2240284 พิกัดท้าย
N0623415 E2240202 จานวนงบประมาณ ๓๙๗,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว
หมู่ที่ 14 ตามที่เสนอ
๒๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เส้นทางไปอ่างเก็บน้าห้วยผักหนาม หมู่ที่ 15 กว้าง 3.00
ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. พิกดั หัว N0622921 E2238882 พิกัดท้าย
N0622902 E2238637 จานวนงบประมาณ 2๑0,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 5 คน จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เส้นทางไปอ่างเก็บน้าห้วย
ผักหนาม หมู่ที่ 15 ตามที่เสนอ

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จานวน 2 รายการ
4.6.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ (อาเภอเชียงแสน) จานวนงบประมาณ 50,000 บาท
ประธานสภาฯ
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เชิญครับ
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
ตามมาตรา 67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8)
(เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 19 เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นในการบริหารงาน
ของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง
ดาเนินการแทนก็ได้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานรวบรวม
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ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยและเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาลฯ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ และจักได้ดาเนินการเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนเทศบาลตาบลโยนก ตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
(อาเภอเชียงแสน) จานวนงบประมาณ 50,000 บาท และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตามระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.6.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข 3 โครงการ คือ 1. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 3. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จานวนงบประมาณ 300,000 บาท
ขอเชิญ นายวัธกร วงศ์คาฝัน้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน รักษาการ ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น

นายวัธกร วงค์คาฝั้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดาเนินการหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๓ โครงการ
ตามมาตรา 67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจ่ายเงินตามมาตรา
67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ และจักได้
ดาเนินการเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม 11 คน
ประธานสภาฯ
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข 3
โครงการ จานวนงบประมาณ 300,000 บาท
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นาหมู่ บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน
ที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาตาบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม
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เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต 1
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมพรรณ์ แก้วดา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต 1
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกรียงไกร แซ่พ่าน)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต 2
สภาเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)
(นายเกาว่า แซ่ลี)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว

