-สำเนำ-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
*********************************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๑
นำยเยำว์
แช่มเทศ
๒
นำยเผ่ำ
พุกคุ่ย
๓
นำยปรเมษฐ์ แช่มเทศ
๔
นำยณรงค์ภูมิ อำจเครือวัลย์
๕
นำยประทีป
ซำบซึ้งไพร
๖
นำงสำวศิริรัตน์ เกตุรัตน์
๗
นำยทวี
กอพูนพิพัฒน์
๘
นำงวรภมร
ปิ่นทอง
๙
นำยประวิช
ดำดี
๑๐ นำยมำโนช
ขุมทองดี
๑๑ นำยไพลิน
หวำนใจ
๑๒ นำยวิชำญ
อยู่ฉิม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑
นำยสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒
นำยณัฐกฤช กรีธำธร
๓
นำยเปรมเทพ อบลัดดำ
๔
นำยผัน
พุกคุ่ย
๕
นำยบุญมี จันทร์ดี
๖
นำยมำนะ ภุมรำ
๗
นำงสำวนันทยำ เสียงสนั่น
๘
นำยธวัชชัย ฉิมพำลี
๙
นำยประยูร เชียรรัมย์
๑๐ นำงสำวสุภำวดี แก้วมีมำก
๑๑ นำยองอำจ
พุ่มพวง
๑๒ นำงสำวบุษบำ สัชนะกูล
๑๓ นำยกษิเดช เดชำอมรกิตติ์

ตาแหน่ง
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล

ลายมือชื่อ
เยำว์
แช่มเทศ
เผ่ำ
พุกคุ่ย
ปรเมษฐ์ แช่มเทศ
ณรงค์ภูมิ อำจเครือวัลย์
ประทีป ซำบซึ้งไพร
ศิริรัตน์
เกตุรัตน์
ทวี
กอพูนพิพัฒน์
วรภมร
ปิน่ ทอง
ประวิช
ดำดี
มำโนช
ขุมทองดี
ไพลิน
หวำนใจ
วิชำญ
อยู่ฉิม

นำยกเทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี

สิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ณัฐกฤช กรีธำธร
เปรมเทพ อบลัดดำ
ผัน
พุกคุ่ย
บุญมี
จันทร์ดี
มำนะ ภุมรำ
นันทยำ เสียงสนั่น
ธวัชชัย ฉิมพำลี
ประยูร เชียรรัมย์
สุภำวดี แก้วมีมำก
องอำจ พุ่มพวง
บุษบำ สัชนะกูล
กษิเดช เดชำอมรกิตติ์

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
นักพัฒนำชุมชน
นักวิชำกำรศึกษำ
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
ผช.จนท.ระบบงำนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

๒

ลาดับที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - นามสกุล
นำยอำนนท์ พยำยำม
ด.ต.ชุติพนธ์ ม่วงทับ
ด.ต. มีสุข นำเมือง
นำยโรจน์รัตน์ เมืองนำค
น.ส.ธรวรัตน์ แย้มกล่ำ
น.ส.วิมล
จันทร์ดี
นำยสมศักดิ์ เมฆน้อย

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
ผช.เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน อำนนท์
พยำยำม
ผบ.หมู่.ป.สภ.ท่ำไม้รวก ด.ต.ชุติพนธ์ ม่วงทับ
ผบ.หมู่.ป.สภ.ท่ำไม้รวก ด.ต.มีสุข นำเมือง
นำยช่ำงไฟฟ้ำ
โรจน์รัตน์ เมืองนำค
ผช.จนท.ธุรกำร
ธรวรัตน์ แย้มกล่ำ
ผช.จนท.ธุรกำร
วิมล
จันทร์ดี
ประธำนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำจำกัด สมศักดิ์
เมฆน้อย

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นำยเยำว์ แช่มเทศ ประธำนสภำเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวกได้ทำหน้ำที่ในที่ประชุม และดำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจ้งการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
(สำเนำ)

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๔๓๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกและรองประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
...............................................................................
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญสมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภำเทศบำลได้มีมติเลือก นำยเยำว์ แช่มเทศ เป็นประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำ
ไม้รวก และนำยเผ่ำ พุกคุ่ย เป็นรองประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี จึงแต่งตั้ง
๑. นำยเยำว์ แช่มเทศ ดำรงตำแหน่ง ประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
๒. นำยเผ่ำ พุกคุ่ย
ดำรงตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓

สั่ ง ณ วั น ที่ ๑ ๖ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๘
มณเฑียร ทองนิตย์
(นำยมณเฑียร ทองนิตย์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ประธาน

๑.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี รวมพลคนเทศบาล ครั้งที่ ๓
เจ้ำภำพ เทศบำลเมืองชะอำ
ระหว่ำงวันที่ ๓ สิงหำคม ถึงวันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘
พิธีเปิด วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ค่ำยพระรำม ๖ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ประเภทกีฬำ
- ฟุตบอล
- วอลเลย์บอลหญิง
- วอลเลย์บอลชำย - เซปักตระกร้อชำย
- เปตองผู้บริหำร
- เปตองพนักงำนชำย
- เปตองพนักงำนหญิง
ฟุตบอล VIP (พิธีเปิด) เทศบำลละ ๒ ท่ำน (ชำย ๑) (หญิง ๑)
- ผู้ชำย (นำยก/รองนำยก/สมำชิกสภำเทศบำล/ที่ปรึกษำ/เลขำฯ/ปลัด/รองปลัด)
- ผู้หญิง (นำยก/รองนำยก/สมำชิกสภำเทศบำล/ที่ปรึกษำ/เลขำฯ/ปลัด/รองปลัด
หรือตัวแทนของแต่ละเทศบำล
กีฬำพื้นบ้ำน (พิธีปิด) ทุกเทศบำล
- เตะปี๊บ (นำยก/รองนำยก/สมำชิกสภำเทศบำล
- วิ่งกระสอบผลัด (ชำย ๔ คน)/ (หญิง ๔ คน)
- วิ่งผลัดซุบเปอร์แมน (ชำย ๔ คน) /(หญิง ๔ คน

มติที่ประชุม

รับทรำบ

ประธาน

๑.๓ การถวายเทียนจานาพรรษา
ด้วยเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้กำหนดจัดทำโครงกำร / กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
สืบสำนประเพณีที่ดีงำนให้คงอยู่ตลอดไป โดยกำรถวำยเทียนจำนำพรรษำให้กับวัด/สำนักสงฆ์
ในเขตพื้นที่ กำหนดวันพุธที่ ๒๙ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอเชิญชวนผู้บริหำร/สมำชิกสภำ
เทศบำล/พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกทุกท่ำน เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดย
พร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทรำบ

๔

ประธาน

มติที่ประชุม

๑.๔ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตาบล
ท่าไม้รวก
ด้วยเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้จัดทำแผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยได้
ดำเนินกำรขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นได้พิจำรณำเห็นชอบนำเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น
นำยกเทศมนตรีได้อนุมัติประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของ
เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกต่อไป
และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวกได้รับทรำบโดยทั่วกัน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจำรณำ ตรวจสอบบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญที่
๑/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ว่ำมีท่ำนใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือไม่อย่ำงไร

มติที่ประชุม

ไม่มีท่ำนใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมีมติรบั รองอย่ำงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถำมของนำยประทีป ซำบซึ้งไพร เรื่อง กำรซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ
หมู่ที่ ๒ ดังต่อไปนี้
๑. กำรถ่ำยโอน รับมอบสถำนีสบู น้ำ (พร้อมเอกสำร)
๒. ค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรสูบน้ำของสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๒ หน่วยงำนใดเป็นผู้
จ่ำย
๓. รำยละเอียดในกำรซ่อมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ ๒

ประธาน

แจ้งผู้เกีย่ วข้องตอบกระทู้ถำมและชี้แจงรำยละเอียด

๕

นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค
แจ้งว่ำได้รับมอบหมำยจำกนำยกเทศมนตรีตำบลท่ำไม้รวกให้ตอบคำถำมและชี้แจง
นายช่างไฟฟ้า
รำยละเอียด
๑. กำรถ่ำยโอนรับมอบสถำนีสบู น้ำ
ตำมหนั งสื อที่ ว่ำกำรอ ำเภอท่ ำยำง ที่ พบ ๐๔๑๓/๗๕๕ ลงวัน ที่ ๑๙ กุม ภำพั น ธ์
๒๕๔๒ เรื่อง นโยบำยกำรพัฒนำแห่งน้ำ รำยละเอียดดังนี้
ด้วยได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ำ กรมฯ มีนโยบำยให้โอนควำมรับผิดชอบแหล่ง
น้ำที่กรมฯ ดำเนินกำรก่อสร้ำงไว้ทั้งหมด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดำเนินกำร ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๔๐ กำหนดว่ำ ภำรกิจใดที่
เกี่ยวข้องกับประชำชนในพื้นที่และสำมำรถถ่ำยโอนไปให้ท้องถิ่นดำเนินกำรได้ ให้ตัดโอนไปให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินกำร ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) เสนอ
เกี่ยวกับมำตรกำรปรับภำครำชกำรให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
ปัจจุบันแหล่งน้ำของกรมฯ ประกอบด้วย ฝำยน้ำล้น คลองส่งน้ำสำยใหญ่ คลองส่งน้ำสำยซอย
เครื่องสูบน้ำด้วยน้ำมัน เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ทั้งในเขตสหกรณ์กำรเกษตรและสหกรณ์นิคม
และแต่งตั้งงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๓ กรมจึงได้ยกเลิกกำรขอตั้งงบประมำณเพื่ องำนบู รณะ
ซ่อมแซมปัจจัยพื้นฐำนพัฒนำแหล่งน้ำของกรมฯ ทั้งหมด กำรขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชำติ และ
กำรขุดสระน้ำสำธำรณประโยชน์ ปริมำตร ๒๑,๖๕๐ ลูกบำศก์เมตร (ยกเว้นกำรขุดสระน้ำเพื่อ
กำรเกษตรขนำดเล็ก ปริมำตร ๑,๒๖๐ ลูกบำศก์เมตร)
อำเภอได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในท้องที่ตำบลท่ำไม้รวก มีคลองส่งน้ำสำยใหญ่ คลองส่ง
น้ำสำยซอย และเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ของสหกรณ์ให้ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด คลองส่งน้ำมี
ควำมยำว ๑๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำไม้รวก จึงขอส่งมอบคลอง
ส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำดังกล่ำวให้อยู่ในควำมควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ไม้รวกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
๒. ค่ ำไฟฟ้ ำ ที่ ใช้ ในกำรสู บ น้ ำของสถำนี สู บ น้ ำด้ ว ยพลั งงำนไฟฟ้ ำบ้ ำนหนองเตี ย น หมู่ ที่ ๒
หน่วยงำนใดเป็นผู้จ่ำย
ขอเรียนว่ำค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรสูบน้ำของสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่
๒ ไม่ อยู่ในมติ ครม. เทศบำลตำบลท่ ำไม้รวกได้รับ มอบเฉพำะเครื่องสูบ น้ำและคลองส่งน้ ำ
เท่ำนั้น รำยละเอียดอื่นๆ ให้สอบถำมทำงสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโดยตรง
นายมานะ ภุมรา
เลขานุการสภา/
ปลัดเทศบาล

ขอชี้แจงเพิ่มเติมจำกคุณโรจน์รัตน์ เมืองนำค ค่ำไฟฟ้ำของสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ
บ้ำนหนองเตียน ทำงสหกรณ์ผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เนื่องจำกได้รับกำรฝึกฝนเป็นอย่ำงดี
จำกกรมส่งเสริม สหกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ก่อนที่จะถ่ำยโอน สำหรับสถำนีสูบน้ำด้วย
พลั ง งำน ไฟ ฟ้ ำ บ้ ำ น ท่ ำไม้ ร วก ,บ้ ำ นหนองชุ ม แสง, และบ้ ำ นไร่ ห ลวง เดิ ม เป็ น ของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ หลังจำกมีกำรปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม ประมำณปี พ.ศ.๒๕๔๕-

๖

๒๕๔๖ กระทรวงวิทยำศำสตร์ได้ โอนภำรกิจมำที่กรมชลประทำน และกรมชลประทำนได้โอน
ภำรกิจให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในขณะนั้น รูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรได้ทำหนังสือให้
จัดตั้งกลุ่มโดยให้สถำนีทั้งสำมแห่งให้เป็นรูปแบบของสหกรณ์เหมือนสถำนีสูบน้ำบ้ำนหนองเตียน
เพรำะกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบของสหกรณ์จะมีควำมเข้มแข็ง จึงได้เรียกประชุมเพื่อให้สถำนีทั้ง
สำมแห่งบริหำรจัดกำรในรูปแบบสหกรณ์หลำยครั้ ง แต่สถำนีสูบน้ำทั้งสำมแห่งก็ยังคงบริหำร
จัดกำรตำมมติ ครม. คือช่วยเหลือค่ำไฟฟ้ำ ๖๐ สตำงค์ต่อหน่วย และรัฐอุดหนุนส่วนที่เหลือ
ส่วนหนองเตียนอุดหนุนเฉพำะเครื่องสูบน้ำ และคลองส่งน้ำเท่ำนั้นที่เป็นควำมรับผิดชอบของ
เทศบำลในกำรบำรุง ดูแล รักษำ ส่วนกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ ทำงกลุ่มก็สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงเข้มแข็งไม่ได้เดือนร้อน อบต. แต่อย่ำงใด
นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค ๓. รำยละเอียดในกำรซ่อมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ ๒
นายช่างไฟฟ้า
ด้วยเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้รับหนังสือคำร้องจำกประธำนกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้ำน
หนองเตียน จำกัด ว่ำเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำมีเสียงดัง และร้อน ปริมำณน้ำออกน้อย
ประกอบกับทำงกลุ่มไม่มีเงินเพียงพอในกำรซ่อมบำรุง ดังนั้น จึงขอให้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
สำรวจตรวจสอบ และทำกำรซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำให้ใช้กำรได้ตำมปกติ
ในฐำนะที่ข้ำพเจ้ำเป็นนำยช่ำงไฟฟ้ำ ควบคุมงำนไฟฟ้ำและถนนของกองช่ำงเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก ได้รับเรื่องและออกตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว และได้ทำรำยงำนถึงผู้บริหำรท้องถิ่น
ในกำรดำเนินกำรซ่อมบำรุง

ประธำน

๓.๒ กระทู้ถำมของนำยไพลิน หวำนใจ เรื่อง กำรซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ หมู่
ที่ ๒ ดังต่อไปนี้
๑. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่
๒
๒. รำยละเอียดในกำรซ่อมสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ ๒
ขอเชิญผู้บริหำรชี้แจง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน

๕.๑ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
ข้อความเดิม
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๗

งำนบริหำรงำนคลัง
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน ๒๒,๐๐๐ บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1(จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมี
หน่วยควำมจำ แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2558- 2560) ยุทธศำสตร์ที่
7(7.3)หน้ำ 128(1)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๓๖,๐๐๐ บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 36,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่นอ้ ยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวดำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
250 แผ่น

๘

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(งำนบริหำรงำนคลัง)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2558- 2560) ยุทธศำสตร์ที่ 7(7.3)หน้ำ 128(2)
ข้อความใหม่
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรกำรคลัง
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
๑๘.๕ นิ้ว) รำคำ ๒๒,๐๐๐ บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกน
เสมือน (๘ Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐ GHz
จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖ MB สำหรับ
แบบ L๓ Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ
ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่
น้อยกว่ำ ๑ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ
Graphics Processing Unit
ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ ๑ GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนำด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐:๑ และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๘.๕ นิว้ จำนวน ๑ หน่วย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) ยุทธศำสตร์ที่ ๗ (๗.๓) หน้ำ ๑๒๘ (๒)
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๒ เครื่อง
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บำท

๙

คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ ๒๐ หน้ำ ต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ ๒๐ หน้ำต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษไม่น้อย
กว่ำ ๒๕๐ แผ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศำสตร์ที่ ๗(๗.๓) หน้ำ ๑๒๘ (๒)
ข้อความเดิม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18
นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz
และมีหน่วยควำมจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน)(แผนพัฒนำสำม
ปี พ.ศ. 2558- 2560) ยุทธศำสตร์ที่ 7(7.3)หน้ำ 128(1)

๑๐

ข้อความใหม่
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ ๑ *(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
๑๘.๕ นิ้ว ) จำนวนสองเครื่อง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกน
เสมือน (๘ Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐ GHz
จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖ MB สำหรับ
แบบ L๓ Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ
ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ ๑ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑ GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนำด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐:๑ และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๘.๕ นิว้ จำนวน ๑ หน่วย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ (๗.๓) หน้ำ ๑๒๘ (๑)

๑๑

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๒ เครื่อง
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ ๒๐ หน้ำ ต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ ๒๐ หน้ำต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษไม่น้อย
กว่ำ ๒๕๐ แผ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศำสตร์ที่ ๗(๗.๓) หน้ำ ๑๒๘ (๒)
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขออนุมตั ิโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อความเดิม
“โครงกำรสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๙๒๑,๐๐๐ บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้ำนนำยสุนทร เจียวยี่) ขนำดกว้ำง
๔ เมตร ยำว ๔๑๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๖๖๐
ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะแลชุมชน (งำนไฟฟ้ำ
ถนน) แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ (๑.๑) หน้ำ ๓๓ (๒)”
ข้อความใหม่
“โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้ำนนำยสุนทร เจียวยี่)
จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บำท ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๒๐๕ เมตร หนำ ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๒๐ ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชี
ประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะแลชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน) แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศำสตร์ที่ (๑.๑) หน้ำ ๓๓ (๒)”
(๙๒๑,๐๐๐-๔๕๖,๐๐๐ คงเหลือ ๔๖๕,๐๐๐ บำท)
เพื่อให้ยอดเงินตรงตำมจำนวนงบประมำณที่ตั้งไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินยอดที่เหลือ
๔๖๕,๐๐๐ บำท ไปตั้งจ่ำยเพิ่มในแผนงำนและหมวดรำยจ่ำยเดียวกันคือ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐
บำท

๑๒

ข้อความเดิม
-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑,๑๐๔,๐๐๐ บำท
เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้ำนนำยเสรี) ขนำด
กว้ำง ๔ เมตร ยำว ๕๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ ๒,๐๐๐
ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุมชน (งำน
ไฟฟ้ำถนน) แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๑) หน้ำ ๓๓(๑)
ข้อความใหม่
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๕๕๒,๐๐๐ บำท
เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ ๑๑ (ซอยบ้ำนนำยเสรี) ขนำดกว้ำง ๔
เมตร ยำว ๒๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุมชน (งำน
ไฟฟ้ำถนน) แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๑) หน้ำ ๓๓(๑)
(๑,๑๐๔,๐๐๐-๕๕๒,๐๐๐ =๕๕๒,๐๐๐ บำท)
ส่วนยอดที่เหลือ ขออนุมัติไปตั้งจ่ำยเพิ่มและตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ดังนี้
ตั้งจ่ายเพิม่
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บำท
โดยขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้
ข้อความเดิม
“โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๗๗,๐๐๐ บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำงเยื่อ จันทร์นิล ขนำดกว้ำง ๓
เมตร ยำว ๑๕๙ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๗๗ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน)
แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๑) หน้ำ ๓๔ (๖)”
ข้อความใหม่
“โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ำหมู่ที่ ๙ จำนวน
๔๕๖,๐๐๐ บำท
เพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ำ ซอยบ้ำนนำงเยื่อ
จันทร์นิล รำยละเอียดตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบลท่ำ
ไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (งำนไฟฟ้ำ
ถนน) แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๑) หน้ำ ๓๔ (๖)”
ขออนุมัตินำเงินส่วนที่เหลือ จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จำนวน
๕๐,๐๐๐ บำท

๑๓

ตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรขยำยเขตประปำ หมู่ที่ ๕ และ ๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนำสำมปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๒) ๑.๒.๒
หน้ำ ๗๔ (๕)
ขออนุมัตินำเงินส่วนที่เหลือจำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จำนวน
๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
โครงกำรปรับปรุงวำงท่อส่งน้ำเพื่อกำรเกษตร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อปรับปรุงวำงท่อส่งน้ำเพื่อกำรเกษตรบ้ำนไร่หลวง หมู่ที่ ๗ รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนและบัญชีประมำณกำรรำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป) แผนพัฒนำสำมปี เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ (๑.๒)
(๑.๒.๑) หน้ำ ๓ (๑)
ขออนุมัตินำเงินส่วนที่เหลือจำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จำนวน
๒๖,๐๐๐ บำท
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
จำนวน ๒๖,๐๐๐ บำท
- เพื่อจัดซื้อจัดหำท่อดูดแบบท่อยำง ตัวหนอน ขนำด ๖”x ๖ เมตร จำนวน ๑
ท่อน แบบหน้ำแปลนมีเข็มขัดรัดท่อ หัว-ท้ำย พร้อมฟุตวำล์วเหล็กหล่อปะเก็นยำง
และสกรูน็อต
- เพื่อจัดซื้อจัดหำท่อเหล็กม้วนแบบหน้ำแปลนขนำด ๘”x ๓ เมตร (ท่อหนำ ๒ มม.
X หน้ำแปลนหนำ ๙ มม.) จำนวน ๑ ท่อน พร้อมปะเก็นยำงและสกรูน็อต
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนำสำมปี( ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๗ (๗.๓)
หน้ำ ๑๓๐ (๑๓)
(ไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณขออนุมัติจัดซื้อ จัดหำ ตำมรำคำ
ท้องตลำด)

๑๔

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ค่ำจัดซื้อจัดหำเครื่องสูบน้ำ
จัดซื้อ/จัดหำเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด ๒x๓ HP จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (งำน
ไฟฟ้ำถนน) แผนพัฒนำสำมปี( ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๗ (๗.๓) หน้ำ ๑๓๐
(๑๓)
ขออนุมัตินำเงินส่วนที่เหลือจำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จำนวน
๑๘๗,๐๐๐ บำท (๕๕๒,๐๐๐-๑๗๙,๐๐๐-๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐-๒๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐)
ไปตั้งจ่ำยเพิ่มในแผนงำนและหมวดรำยจ่ำยเดียวกันคือ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บำท
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำรรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ให้
เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำงให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง
ญัตติอื่น ๆ

ประธาน

ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีเรื่องอื่นๆ เสนอหรือไม่
-ฯลฯเลิกประชุมเวลำ ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ

มำนะ ภุมรำ
(นำยมำนะ ภุมรำ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

