รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ เอียดสั้น
นายก้อเรต หะยีหวันเหยง
นายจรูญ เรืองพุทธ
นายจรัล
เกื้อหมาด
นายเฉลิมโชค เหตุทอง
นายธรรมรงค์ บัวเรือง
นายทิวัตถ์ หละเขียว
นายพ่วง
ชาตรี
นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น
นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
นายสมพงศ์ ปานเพชร
นางสุปรียา แสงสว่าง
พ.จ.ต.เจนวาที เพชรรักษ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุชาติ เอียดสั้น
ก้อเรต หะยีหวันเหยง
จรูญ
เรืองพุทธ
จรัล
เกื้อหมาด
เฉลิมโชค เหตุทอง
ธรรมรงค์ บัวเรือง
ทิวัตถ์ หละเขียว
พ่วง
ชาตรี
วีรศักดิ์ เส้งสุ้น
สิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
สมพงศ์ ปานเพชร
สุปรียา แสงสว่าง
เจนวาที เพชรรักษ์

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายวิศิษฐ ชูสง
นายธวัช
วุ่นชุม
นายบุญธรรม ประเสริฐ
นายมูสอด เส็นบัตร
นางจุฑามาศ รัตนอุบล
นายสหชัย ชูอักษร
นายศิริชัย ส่องรส
นางสาวสารภี อินญา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
วิศิษฐ
ชูสง
ธวัช
วุ่นชุม
บุญธรรม ประเสริฐ
มูสอด
เส็นบัตร
จุฑามาศ รัตนอุบล
สหชัย ชูอักษร
ศิริชัย
ส่องรส
สารภี
อินญา

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา

13.0๐ น.

เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงที่เคารพอย่างสูง บัดนี้ได้
เวลาเปิดประชุมแล้ว และมีสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่านสุ ช าติ เอียดสั้ น ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่ว ง จุ ดธูปเทีย นบูช าพระ
รัตนตรัย และขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องประชาชนตาบลโคกม่วง
บัดนี้ท่านสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกระผมจะประชุม
ไปตามระเบียบวาระที่ทางเลขานุการสภาได้ส่งให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
โคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
ตามที่สภาเทศบาลตาบลโคกม่วง มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ได้กาหนดให้มีการประชุม
สภาเทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2559 มีกาหนด 30 วัน
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นั้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่ มเติม ถึง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ย
ข้อบั ง คับ การประชุมสภาท้ อ งถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไ ขเพิ่ มเติม ถึ ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจาปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
มีกาหนด 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วั นที่ 3พฤษภาคม
พ.ศ. 2559
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
มีท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม เชิญครับ ไม่มี ต่อไปผม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โปรด
ยกมือครับ
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มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาเทศบาล

5.1 ขออนุมั ติจ่า ยเงิน ทุน สารองเงิน สะสม จานวน 760,438.99 บาท เพื่ อ
ดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านควนยวน หมู่ที่
9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ตามที่ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน
760,438.99 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น สี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) เพื่อ
ดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านควนยวน หมู่ที่ 9
ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
มาเพื่ อพิ จ ารณานั้น แต่ เนื่ องจากขัด กับ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยเงิ น
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณให้ เงินอุดหนุนหน่ว ยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภ ายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุน
หมุนเวียน
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะ
พิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้นาโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และตัง้ งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบให้ถอนญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

นายธรรมรงค์ บัวเรือง
ประธานสภาเทศบาล
นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น

สาหรับการถอนญัตติสามารถดาเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554) ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ ขอถอนชื่อจาก
การเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่
ญัต ติ นั้น ได้ จั ดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รั บความยิน ยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคาแปรญัตติในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคาแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ ต่อไปผม
จะขอมติต่อที่ประชุมสภา
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสารอง
เงินสะสม จานวน 760,438.99 บาท เพื่อดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายติดตั้ง
หม้อแปลงประปาหมู่บ้านควนยวน หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบและรับรองว่ากิจการของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จากัด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยทางสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จากัด ได้ส่ง
หนังสือขอความเห็นชอบและรับรองว่ากิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขต
ปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จากัด โดยมีข้อกาหนดให้ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลที่
เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่ขอใช้ ซึ่งทางสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้าน
โคกม่วง ได้ดาเนินการกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านธรรมรงค์
บัวเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
คิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะนาเรื่องนีเ้ ข้าวาระการประชุมในสมัยวิสามัญ ครับ
มีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านวีรศักดิ์
เส้งสุ้น สมาชิกสภาเทศบาล
ผมคิดว่าควรที่จะทาประชามติเพื่อรับทราบปัญหา

5

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านพ่วง ชาตรี สมาชิกสภาเทศบาล

นายพ่วง ชาตรี

ผมคิ ด ว่ า สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น บ้ า นโคกม่ ว ง
ได้ดาเนินการมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ถ้ากระทบต่อ สิ่งแวดล้อมคงจะมีการร้องเรียน
ปัญหามาแล้ว

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ นควรรับรองว่ากิจการของสหกรณ์กองทุน
สวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จากัด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดยก
มือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.3 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนจากสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง จานวน 2 คน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลโคกม่วง
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่ว ง ขอเสนอญั ตติ เรื่อ ง การคั ดเลื อกผู้ แทนจากสภาเทศบาลต าบลโคกม่ว ง
จานวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลโคกม่วง
หลั ก การ ด้ ว ยเทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลต าบลโคกม่ ว ง หลายฉบั บ ได้
ประกาศใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้เทศบัญญัติ
มี ค วามเหมาะสม สามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง เนื่ อ งจากสภาพในปั จ จุ บั น ได้ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม อาทิเช่น สภาพพื้นที่ แหล่งชุมชน การตั้งบ้านเรือน การ
ประกอบอาชีพและจานวนประชากร ฯลฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทา ปรับปรุง
และแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโคกม่วง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เหตุผล เพื่อให้การดาเนินการในกรณีดังกล่าวนี้มีความถูกต้อง และเหมาะสม
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 การแต่งตั้งคณะทางานจึงต้องแต่งตั้งจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม โดย
ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการดาเนินการด้วย
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
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2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศ
บัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิ
ให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อ
ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง จานวน 2 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
โคกม่วง
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ และมีผู้รับรองจานวน 2 คน เชิญนายธรรมรงค์
บัวเรือง สมาชิกสภาเทศบาล

นายธรรมรงค์ บัวเรือง

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ นายพ่วง ชาตรี สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโคกม่วง
ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 คน 1. นายก้อเรต หะยีหวันเหยง 2. นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะทางาน จัดทา ปรับ ปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลโคกม่วง คนที่ 2 ครับ เชิญท่านจรัล เกื้อหมาด สมาชิกสภา
เทศบาล

นายจรัล เกื้อหมาด

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ นายทิวัติถ์ หละเขียว สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลโคกม่วง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง 2 คน 1. นายจรูญ เรืองพุทธ 2. นายเฉลิมโชค เหตุทอง
มีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ ไม่มี
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ นชอบให้ น ายพ่วง ชาตรี และนายทิวัตถ์
หละเขียว เป็นคณะทางาน จัดทา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลโคกม่วง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

5.4 ญัต ติ เรื่ อง การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์
รายการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ (ส านั ก ปลั ด เทศบาล) จ านวน 4
รายการ
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ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ เชิญท่านนายก
นายธวัช วุ่นชุม

เรี ยนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ได้ รั บ มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ต าบลโคกม่ ว ง เสนอญั ต ติ เรื่ อ ง การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หลักการ
ด้ ว ยเทศบาลต าบลโคกม่ ว ง ได้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส านั ก ปลั ด เทศบาล งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 67 – 69
จานวน 4 รายการ
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 5,400.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
โดยจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซื้อ
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สี จานวน 19,000 บาทจานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED

8

- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100 Base – T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X1,200
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซื้อ
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน
3,700 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
4. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 16,000 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2
core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
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ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซื้อ
เหตุผล
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลง
คุณลั กษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ
วัน ที่ 11 มี น าคม 2559 จึง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจัด ซื้ อ ได้ ดั ง นั้ น จึง ขอความ
เห็ น ชอบแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในการเปลี่ ย นแปลงคุ ณลั ก ษณะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประเภทเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ต รงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 4 รายการ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงใหม่ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็ น Printer, Copier และ
Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi
หรือ 1,200 X 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ นาที
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สี จานวน 17,000 บาทจานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100 Base – T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้ าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 3,300 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
4. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาด
ไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว จ านวน 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2
core) มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือ ข่ า ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559)
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (สานักปลัดเทศบาล)
จานวน 4 รายการ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

5.5 ญัต ติ เรื่ อง การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์
รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองช่าง) จานวน 1 รายการ
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ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ
นายธวัช วุ่นชุม

เรี ยนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ตาบลโคกม่วง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ เรื่อง การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (541000) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ (411600) รายการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หลักการ
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้ า นแผนงานอุ ส าหกรรมและการโยธา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 94 – 95 หมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 5,400.- บาท โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่ น้อยกว่า 1,200 x 2,400
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซื้อ

เหตุผล
ด้ว ยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ เ ปลี่ ย นแปลงคุ ณ
ลักษณ์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 1 รายการ โดยมีลักษณะพื้นฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ดังรายการต่อไปนี้
1. ค่ า จั ดซื้ อเครื่ องพิ มพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึ ก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900.- บาท โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่ า 33 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559)
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองช่าง) จานวน 1
รายการ โปรดยกมือครับ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.6 ญัต ติ เรื่ อง การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์
รายการ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองคลัง) จานวน 1 รายการ
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายธวัช วุ่นชุม

เรี ยนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ตาบลโคกม่วง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หลักการ
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้านแผนงานบริห ารทั่ว ไป กองคลัง งานบริห ารงานคลั ง หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 73-74 จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว จานวน 16,000 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย ( Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซอ้ื

เหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ เ ปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ
วัน ที่ 11 มี น าคม 2559 จึง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจัด ซื้ อ ได้ ดั ง นั้ น จึง ขอความ
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เห็ น ชอบแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในการเปลี่ ย นแปลงคุ ณลั ก ษณะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประเภทเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ต รงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 1 รายการ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18.5 นิ้ว
จานวน 16,000 บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย ( Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559)
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองคลัง) จานวน
1 รายการ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

5.7 ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์
รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) จานวน 1 รายการ
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

16

นายธวัช วุ่นชุม

เรี ยนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ตาบลโคกม่ว งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ เสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หลักการ
ด้วย เทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 78-79 จานวน 1 รายการ
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่ า 18.5 นิ้ ว จ านวน 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย ( Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปีที่ซื้อ

เหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ เ ปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ
วัน ที่ 11 มี น าคม 2559 จึง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจัด ซื้ อ ได้ ดั ง นั้ น จึง ขอความ
เห็ น ชอบแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในการเปลี่ ย นแปลงคุ ณลั ก ษณะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประเภทเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ต รงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 1 รายการ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่ า 18.5 นิ้ ว จ านวน 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
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- มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย ( Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559)
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภา ในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเปลี่ ยนแปลงคุณลั กษณะครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
จานวน 1 รายการ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.8 ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่ อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตาบลโคกม่วง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
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หลักการ
ด้วยราษฎรในเขตพื้นที่บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 บ้านคลองมวง ตาบลโคกม่วง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งปัจจุบันราษฎรกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
สาหรับอุปโภคและสาหรับใช้ทาการเกษตร เนื่องจากการผลิตน้าของระบบประปา
หมู่บ้าน เกิดปัญหาน้าไม่มีคุณภาพสาหรับใช้อุปโภคได้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ราษฎรผู้ใช้น้าเป็นอย่างมาก เพราะน้ามีความจาเป็นและสาคัญต่อการดารงชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อให้ระบบประปาของหมู่บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 มีการ
ผลิตน้าที่สะอาดมีคุณภาพที่ดี และสามารถบริการแจกจ่ายน้าให้มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของราษฎรได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
ปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าที่สะอาดใช้
และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงระบบกรองน้าได้แก่โรงกรองน้า
ปรับปรุงระบบสูบน้าดิบได้แก่ระบบสูบน้าดี เพื่อบริการให้ราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรได้ มีน้าที่สะอาดใช้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 27 กาหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น
อาศั ย อ านาจตามความดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอขอความเห็ น ชอบ โอนเงิ น
งบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ กองช่าง เทศบาลตาบลโคกม่วง หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ตามแบบแปลน สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้าฯ 1141020, 911001,
911003, 911006, 921001,2111100 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง ,
รายการฯ ทั่วไป และแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 004/2559 เป็นเงิน
งบประมาณจานวน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โดยโอนจากหมวดรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) งบเงินอุดหนุน
(560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) ประเภทเงิน อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (610100) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลหานโพธิ์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.- บาท โอนลดจานวน 100,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน -ไม่ม-ี
2. แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) งบกลาง
(510000) ประเภทเงิ น ส ารองจ่ า ย (111000) ตั้ ง ไว้ 290,537. - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 280,164.- บาท โอนลดจานวน 100,000.- บาท
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งบประมาณคงเหลือหลังโอนจานวน 180,164.- บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) สานักปลัดเทศบาล งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน (00121) งบด าเนิ น งาน
(530000) หมวดค่าใช้สอย(532000) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 80,000.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,000.- บาท โอนลดจานวน 70,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน -ไม่ม-ี
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต้นโดน-หนองคล้ า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้ งไว้
459,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000.- บาท โอนลดจานวน
11,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -ไม่ม-ี
5. แผนงานการเกษตร (00320) ส านั ก ปลั ด เทศบาล งานส่ ง เสริ ม
การเกษตร (00321) งบดาเนินงาน (530000) หมวดค่าใช้ส อย (532000)
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
(320300) โครงการนิ ทรรศการ “เกษตรแฟร์ และของดี ต าบลโคกม่ ว ง” ตั้ งไว้
250,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 250,000.- บาท โอนลดจานวน
149,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 101,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังโอน จานวน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาท
ถ้วน)
ฉะนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จาก
หมวดรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตามแบบ
แปลนส านั กบริห ารจั ดการน้า กรมทรัพยากรน้า ฯ 1141020, 911001,
911003, 911006, 921001,2111100 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง ,
รายการฯ ทั่วไป และแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 004/2559 เป็นเงิน
จานวน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7
ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โปรดยกมือครับ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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ประธานสภาเทศบาล

5.9 ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สานักปลัดเทศบาล) จานวน
1 รายการ
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายบุญธรรม ประเสริฐ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบุญธรรม ประเสริฐ รอง
นายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ เรื่อง การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
หลักการ
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง จานวน 5,400.- บาท
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ณ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 จึ ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อในราคา 5,400 บาทได้
เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้ อ 27 ก าหนดให้ ก ารโอนงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงขอเสนอความเห็นชอบ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบล
โคกม่ว ง ค่าจั ดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
1 เครื่ อง จ านวน 5,400.- บาท ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องโอน
งบประมาณเป็ น จ านวนเงิ น 2,500 บาท จากหมวดรายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /
ชนิ ด LED สี ตั้ ง ไว้ 19,000.- บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอนเป็ น เงิ น
19,000 .- บาท โอนลด 2,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 17,000.บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดา จานวน 3,700.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
เป็นเงิน 3,700 .- บาท โอนลด 400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,300.บาท หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า
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ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น จานวน 40,000.- บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอนเป็ น เงิ น 8,652 .- บาท โอนลด 100.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 8,552.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังโอน 7,900
บาท
จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง ในสมัยประชุมนี้
เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (สานัก
ปลัดเทศบาล) จานวน 1 รายการ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.10 ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จานวน 1 รายการ
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายบุญธรรม ประเสริฐ

เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายบุญธรรม ประเสริฐ ได้รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีตาบลโคกม่วง ให้ เสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 รายการ

หลักการ
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้ า นแผนงานอุ ส าหกรรมและการโยธา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จานวน 5,400.- บาท
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงคุณ
ลักษณ์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อในราคา 5,400.- บาท
ได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง ในการขอโอนเงินงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
จากราคา 5,400.- บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 7,900.-บาท

เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
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ข้อ 27 ก าหนดให้ ก ารโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
อาศั ย อ านาจตามความดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอขอความเห็ น ชอบ โอนเงิ น
งบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยโอนงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ ของกองช่าง เทศบาล
ต าบลโคกม่ ว ง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (541000) ประเภทค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง โดยขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จานวน 2,500.- บาท จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าวัสดุ (533000) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000.บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน 3,000.- บาท โอนลด 2,500.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังโอน จานวน 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
จานวน 1 รายการ โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.11 ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ประตูรั้วเทศบาลตาบลโคกม่วง ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน หมู่ที่ 9
ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค
โครงการก่อสร้างประตูรั้วเทศบาลตาบลโคกม่วง ด้านข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนยวน หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

หลักการ
เนื่องด้วย ประตูรั้วเทศบาลตาบลโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง เดิมมีขนาด 80 ซม x 150 ซม. เป็นประตูสาหรับเข้า-ออก อย่าง
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เดียว ซึ่งไม่สามารถนาวั สดุอุปกรณ์เก็บภายในห้องเก็บของได้ จึงมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการทาประตูใหม่จานวน 2 บาน ป.1 มีขนาดกว้าง 3.90 x 1.40 เมตร ป.2 มี
ขนาดกว้าง 1.40 x 1.70 เมตร (ชนิดบานเลื่อน)เพื่อให้สามารถนารถบรรทุก 6 ล้อ,
รถยนต์กระบะ เพื่อบรรทุกวัสดุอุปกรณ์เก็บในห้องเก็บพัสดุได้

เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 27 กาหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น
อาศั ย อ านาจตามความดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอขอความเห็ น ชอบ โอนเงิ น
งบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ กองช่างเทศบาลตาบลโคกม่วง หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประตูรั้ว เทศบาล
ตาบลโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงจานวน 2 บาน ป.1
มีขนาดกว้าง 3.90 x 1.40 เมตร ป.2 มีขนาดกว้าง 1.40 x 1.70 เมตร (ชนิดบาน
เลื่อน)ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 016/2559เป็นเงินงบประมาณ
จานวน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)จากแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน (00241) งบด าเนิ นงาน
(530000) หมวดค่าวัสดุ (533000) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้
500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 199,375.- บาท โอนลด 16,000.บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 183,375.- บาท
ฉะนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จาก
หมวดรายจ่ายดังกล่ าวข้างต้นเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประตูรั้ว เทศบาล
ตาบลโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงจานวน 2 บาน ป.1
มีขนาดกว้าง 3.90 x 1.40 เมตร ป.2 มีขนาดกว้าง 1.40 x 1.70 เมตร (ชนิดบาน
เลื่ อ น) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโคกม่ ว ง เลขที่ 016/2559เป็ น เงิ น
งบประมาณ จานวน 16,000.- บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลั งโอน จานวน 16,000.- บาท(หนึ่ งหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
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สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประตูรั้วเทศบาลตาบลโคกม่วง ด้านข้างศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก บ้ า นควนยวน หมู่ ที่ 9 ต าบลโคกม่ ว ง อ าเภอเขาชั ย สน จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาเทศบาล

5.12 ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ
ขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายธวัช วุ่นชม

เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ตาบลโคกม่วง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ เสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3 ตาบลโคกม่วง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

หลักการ
ด้วยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านควนล้อน ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ราษฎรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า นการเกษตร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
เกษตรกรกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับใช้ทาการเกษตร และปัญหาน้า
ท่ว มขั งพื้น ที่ทางการเกษตรในช่ว งฤดูฝ น เนื่ องจากห้ ว ยและเหมื องส่ ง น้าในพื้น ที่
ดังกล่าว มีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตามกาลังของแหล่งน้า และมีวัชพืชปก
คลุมทาให้น้า ไม่สามารถที่จะระบายได้ทันในช่วงฤดูฝน
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาขาดแคลนน้ าให้ ส ามารถเก็ บ กั ก น้ าเพื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตรเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่
การเกษตรในช่วงฤดูฝน เทศบาลตาบลโคกม่วง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
ขุดลอกห้วยหนองหรั่งและห้วยทุ่งกัง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาแหล่งน้าประกอบกับส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรม จึงมีขออนุมัติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงเพื่อ
ดาเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป

เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 27 กาหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น
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อาศั ย อ านาจตามความดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอขอความเห็ น ชอบ โอนเงิ น
งบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ กองช่าง เทศบาลตาบลโคกม่วง หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
1. โครงการขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 9.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง
8.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย 11.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 502.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2
สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 32.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึก
เฉลี่ ย 3.50 เมตร ท้อ งกว้างเฉลี่ ย 0.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร หรือ มี
ปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 สภาพเดิม
ขนาดปากกว้าง 23.00 เมตร ลึ ก 0.52 เมตร ท้องกว้าง 22.00 เมตร ระยะทาง
52.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00
เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 17.00 มตร ระยะทาง 52.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,376.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
โคกม่ วง เลขที่ 017/2559 เป็ นเงิ นงบประมาณ จ านวน
100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โดยโอนเงินเพิ่มจากแผนงานการเกษตร (00320) สานักปลัดเทศบาล งาน
ส่ ง เสริ ม การเกษตร (00321) งบด าเนิ น งาน (530000) หมวดค่ า ใช้ ส อย
(532000) รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่ น ๆ (320300) โครงการนิ ทรรศการ “เกษตรแฟร์ และของดี ต าบลโคกม่ ว ง”
ตั้งไว้ 250,000.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน 101,000.- บาท โอนลด
จานวน 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 1,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังโอน จานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ฉะนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จาก
หมวดรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3
ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 9.00
เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มี
ขนาดปากกว้ างเฉลี่ย 11.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 2.00
เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร หรื อ มีป ริ ม าตรดิ น ขุ ด รวมกั น ทั้ งหมดไม่น้ อ ยกว่ า
502.00 ลู ก บาศก์เมตร ช่ว งที่ 2 สภาพเดิม ขนาดปากกว้ าง 6.00 เมตร ลึ ก
1.80 เมตร ท้องกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.00 เมตร
ระยะทาง 32.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 75.00
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 23.00 เมตร ลึก 0.52 เมตร
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ท้องกว้าง 22.00 เมตร ระยะทาง 52.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้ มีขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ระยะทาง
52.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,376.00 ลู กบาศก์
เมตรตามแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 017/2559 เป็นเงินงบประมาณ
จานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค โครงการขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

ขอเชิญสมาชิกเสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญท่านนายกครับ

นายกเทศมนตรี

-ขอเชิ ญ ชวนคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
พนั ก งานเทศบาลทุ ก ท่ า น ร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์พระราชสมบัติครบ 70 ปี เวลา
09.00 น. ณ หมู่ที่ 9 ทุ่งปุดนา ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
- เรื่องการขอใช้ที่ดินของวัดควนยวน ทางเทศบาลได้จัดทาประชาคมหมู่บ้าน
ผ่านทุกหมู่บ้ านแล้ ว แต่ตอนนี้ทางวัดควนยวนยังไม่มีเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
- ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์พี่น้องในแต่ล ะเขตขอบคุณองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรมาซ่อมแซมถนนภายในเขตตาบล
โคกม่วง

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านจรัล เกื้อหมาด

นายจรัล เกื้อหมาด

- ฝากเรื่องประปาหมู่บ้าน เขตที่ 2 มี 7-8 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ให้
เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการด้วยครับ
- ฝากผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในเขตที่ 2 ด้วยครับ
มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านธวัช วุ่นชุม

ประธานสภาเทศบาล
นายธวัช วุ่นชุม

- เรื่องขั้นตอนการขอน้าประปา คือให้ผู้ประสงค์จะขอให้น้าประปาเข้าไป
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เขียนคาร้องทั่วไปพร้อมกับแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน
และจ่ายค่าธรรมเนียม เสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดาเนินการให้
-การติดตั้งไฟฟ้า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้มีน้อย เนื่องจากบางส่วนก็ต้อง
ไปซ่อมแซมประปาด้วย แต่ผมจะให้สารวจไว้เบื้องต้นก่อนว่าต้องติดตั้งหรือซ่อมแซม
ตรงไหนบ้าง
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านทิวัตถ์ หละเขียว

นายทิวัตถ์ หละเขียว

ฝากผู้บริหารช่วยติดตั้งกระจกโค้งข้างบ้านผู้ช่วยหมู่ที่ 4 ด้วย

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านวีรศักดิ์ เส้งสุ้น

นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น

เรื่องปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ผมอยากให้ทางเทศบาลแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน
ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ปลูกต้นไม้ให้มาดูแนวเขตด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายธวัช วุ่นชุม
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านธวัช วุ่นชุม
สาหรับเรื่องแนวเขตที่ดิน ผมได้นัดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ไว้แล้ว ท่านสมาชิก
ท่านใดสนใจไปดูขอเชิญนะครับ
มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นอีกเชิญครับ เชิญท่านบุญธรรม ประเสริฐ

นายบุญธรรม ประเสริฐ

ผมขอแจ้งการแข่งขันกีฬาสามัคคีสั มพันธ์ ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่
7 - 8 มิถุนายน และ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดาประชาอุทิศ)
และลานวัดควนยวน ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประธานสภาเทศบาล

ท่ า นใดต้ อ งการเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆ อี ก เชิ ญ ครั บ ไม่ มี ส าหรั บ วั น นี้ ก็ ไ ด้ ป ระ
ครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) พันจ่าตรี

ผู้จดบันทึกการประชุม

(เจนวาที เพชรรักษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุชาติ เอียดสั้น)
ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
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