(สำเนำ)
กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลเสิงสำง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖2
วันที่ 13 พฤษภำคม ๒๕๖2 เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลเสิงสำง
ผู้มำประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
๑. นายจุมพล ศรีนอก
๒. นางสมเกียรติ ขาพิมาย
๓. นายพิทักษ์ ทวีพันธ์
๔. นายวรชัย พรมกระโทก
๕. นางเนตรนภา ทบคลัง
6. นางอานวย พรมศรี
7. นายไล
โกบกระโทก
8. นายไสว
พลดงนอก
๙. นายสาคัญ แอบกระโทก
๑๐. นายไว
ยะกระโทก
11. นายสุพจน์ สอบกระโทก
๑๒. นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ
๒. นายจุมพล
คูประทุมศิริ
๓. นายมงคล
เสนาะกลาง
๔. นางสาวนาค้าง เกวียนสาโรง
๕. นายธารง
พลฉิมพันธุ์
๖. นางเบญจมาศ พยุงสิน
7. น.ส.พรหมศรี ไชยสิริ
8. นายกฤษฎา อบอุน่
9. นางเรณู
นาคหนองหาญ
10. นางอรดา
รากกระโทก

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลำยมือชือ่
หมำยเหตุ
จุมพล ศรีนอก
สมเกียรติ ขาพิมาย
พิทักษ์ ทวีพันธ์
วรชัย
พรมกระโทก
เนตรนภา ทบคลัง
อานวย พรมศรี
ไล
โกบกระโทก
ไสว
พลดงนอก
สาคัญ
แอบกระโทก
ไว
ยะกระโทก
สุพจน์
สอบกระโทก
ณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
รองนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
รองนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผช.นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลำยมือชือ่
หมำยเหตุ
สุวรรณ คูประทุมศิริ
จุมพล คูประทุมศิริ
มงคล เสนาะกลาง
นาค้าง เกวียนสาโรง
ติดภารกิจ
เบญจมาศ พยุงสิน
พรหมศรี ไชยสิริ
กฤษฎา อบอุน่
เรณู

นาคหนองหาญ

อรดา รากกระโทก

-2ลำดับ
ชื่อ - สกุล
11. นางสาวปราณี ชกกระโทก
12. นางประจวบ เหยียดกระโทก
13. ร้อยตารวจโทปกรณ์เกียรติ
แสนทวีสุข
14. นายประกอบ อังกระโทก

ตำแหน่ง
ประธานชุมชนบ้านซับ ม.4
ประธานชุมชนบัวคา ม.11
รองสารวัตรสืบสวน สถานี
ตารวจภูธรเสิงสาง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ลำยมือชือ่
ปราณี ชกกระโทก

หมำยเหตุ

ประจวบ เหยียดกระโทก
ปกรณ์เกียรติ แสนทวีสุข

ประกอบ อังกระโทก

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์พร้อมกัน เสร็จแล้วประธานสภาเทศบาลขึนประจาบัลลังก์
และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๖2
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

วันนีมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 10 คน
ครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๖2

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์)

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผม นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์ ปลัดเทศบาลตาบลเสิงสาง เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลเสิงสาง ต่อไปนีเป็นประกาศอาเภอเสิงสาง

(ครุฑ)
ประกาศอาเภอเสิงสาง
เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62
**********************************
ด้วยเทศบาลตาบลเสิงสาง มีญัตติสาคัญเร่งด่วน เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรื่อง การขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ญัตติอื่น ๆ ที่อยู่ในการบริหารงานของเทศบาลตาบลเสิงสาง จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62
อาเภอเสิงสาง พิจารณาอนุมัติให้เปิดและเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 อาศัยอานาจ ตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๖ และคาสั่งจังหวัด

-3นครราชสีมา ที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอปฏิบตั ิราชการแทน ลงวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๘ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 ตังแต่วนั ที่
7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ) สมชาย อาพันกาญจน์
(นายสมชาย อาพันกาญจน์)
นายอาเภอเสิงสาง ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

1. อาเภอเสิงสางขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
อาเภอเสิงสางได้จัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
8 แห่ง รวมทังสิน 240,000.-บาท โดยขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล
ตาบลเสิงสาง จานวน 30,000.-บาท
2. ขอส่งมอบรถยนต์พร้อมตู้บรรทุกอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยฯ
อาเภอเสิงสางแจ้งว่า ตามทีช่ มรมนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส วีไอพี
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา แจ้งความประสงค์ในการบริจาค
รถยนต์พร้อมตู้บรรทุกอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิกส์ ให้กับ
เทศบาลตาบลเสิงสาง เพื่อนาไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ ตู้อุปกรณ์
แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบบริจาคให้เทศบาลตาบลเสิงสางแล้ว โดยทาพิธีส่ง
มอบในวันที่ 11 เมษายน 2562 ในพิธเี ปิดจุดบริการ

-4บัดนี คณะกรรมการชมรมได้จัดซือและจ้างเหมาต่อเติม
ประชาชนรณรงค์ลดอุบัตเิ หตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ณ จุดบริการประชาชนฯ หน้าสถานีตารวจภูธรเสิงสาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-สาหรับวันนีได้รบั เกียรติจากท่านปราณี ชกกระโทก ประธานชุมชนบัวคา
ม.11 ท่านประจวบ เหยียดกระโทก ประธานชุมชนบ้านซับ ม.4
และท่านร้อยตารวจโทปกรณ์เกียรติ แสนทวีสุข รองสารวัตรสืบสวน
สถานีตารวจภูธรเสิงสาง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลเสิงสำง
สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖2
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไร หรือไม่
ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖2
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรอง 10 ท่าน

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

ท่านใดไม่รบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖2
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ไม่รบั รอง ไม่มี และผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี้รบั รองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลตำบลเสิงสำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
๒๕๖2 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
จำนวน 10 เสียง ไม่รับรองไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

-5ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถำม (ถ้ำมี)

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-วันนีไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นกระทู้ถาม

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เชิญนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง ท่านสุวรรณ คูประทุมศิริ
อ่านญัตติ

นำยกเทศมนตรี
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ) ดิฉนั นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ต่อไปนีเป็นญัตติ เรื่อง ขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
ที่ นม ๕๗๔๐5/530

(ครุฑ)

สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง
ถนนครบุร-ี เสิงสาง นม ๓๐๓๓๐

7 พฤษภาคม ๒๕62
เรื่อง ญัตติขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
ด้วยเทศบาลตาบลเสิงสาง มีความประสงค์ขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยมีเหตุผลและความจาเป็น ดังนี
หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้จดั ทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อม

-6ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ทุกเส้นทางถนนโดยเฉพาะเส้นทางหลักในพืนทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1673 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่ วันที่
2 มกราคม 2562 รับทราบประกาศสานักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศสานัก
พระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตังการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก และกระทรวงมหาดไทย
ได้รบั มอบหมายให้เตรียมความพร้อมในการจัดทานาอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทา
หนังสือที่ระลึก และดาเนินการอืน่ ที่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถดาเนินการหรือ
สนับสนุนการดาเนินงานในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ซึง่ ถือเป็นภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย หากมีการมอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการ โดยใช้
จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ จาเป็นต้องใช้
จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการหรือ
สนับสนุนการดาเนินงานในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เทศบาลตาบลเสิงสางจึงขออนุมตั ิใช้จ่ายเงิน
สะสม ในปีงบประมาณ ๒๕62 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์อื่น
๑. ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ แบบที่ 1 (แบบเลข 10) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมโยธา
ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จานวน 1 ซุ้ม ตังไว้ 700,000.-บาท ตามแบบกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
และเนื่องจากเทศบาลตาบลเสิงสาง ไม่สามารถตังงบประมาณโครงการดังกล่าวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ได้ ซึง่ การดาเนินโครงการดังกล่าว
ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการจานวนมากหากเทศบาลตังไว้ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

-7ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 จะทาให้ไม่สามารถนางบประมาณไปพัฒนาเทศบาล เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลได้กาหนดไว้ครบถ้วนทุกด้านได้ ประกอบกับไม่มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะสามารถทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่าย หรือไม่มีความ
จาเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕62 โดยเงินสารอง
จ่ายที่ตังจ่ายไว้ในงบกลาง จานวน ๒๖๐,๐๐๐-บาท ต้องรองรับไว้สาหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันอาจเกิดขึนในพืนที่เขตเทศบาล ซึง่ ขณะนีได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย
หรือภัยพิบัตติ ่าง ๆ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ จึงไม่สามารถโอนงบประมาณเงินสารองจ่ายมาดาเนินการได้
ดังนัน เทศบาลตาบลเสิงสางจึงมีความจาเป็นจะต้องขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบัยที่ 2) พ.ศ.๒๕๔8 ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึง่ อยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือกิจการที่จดั ทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทังนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องดาเนินการก่อ
หนีผูกพันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถดั ไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนันเป็นอันพับไป
ซึ่งขณะนีเทศบาลตาบลเสิงสาง มีเงินสะสม ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นจานวนเงิน
79,437,507.08 บาท สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 30,528,551.74 บาท โดยจะต้องคานึงถึง
สถานะการคลังในอนาคต ซึ่งได้ส่งเงินสะสมกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้ว
จานวน 877,108.58 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ใช้จา่ ย
เงินสะสมจัดทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังกล่าวต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

-8ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุวรรณ คูประทุมศิริ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิร)ิ
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
เชิญ ท่านอานวย พรมศรี สมาชิกสภาเทศบาล
ชีแจงให้ทปี่ ระชุมทราบ

สมำชิกสภำเทศบำล
(นางอานวย พรมศรี)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ดิฉนั นางอานวย พรมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลเสิงสางเสนอ
เนื่องจาก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตรย์ของชาวอาเภอเสิงสาง และสามารถ
จัดเป็นลานกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ อาเภอเสิงสางได้เป็นอย่างดี

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
จะขอมติที่ประชุมแห่งนีว่าจะอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลเสิงสางเสนอ หรือไม่
ท่านใดอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกใน พระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาส พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมตั ิ 10 ท่าน

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

ท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาส พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

-9มติที่ประชุม

ไม่อนุมัตไิ ม่มี และผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมจัดทำ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช 2562 ตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบลเสิงสำง เสนอ
จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
และโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ ๒๕62

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เชิญนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง ท่านสุวรรณ คูประทุมศิริ
อ่านญัตติ

นำยกเทศมนตรี
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ) ดิฉนั นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ต่อไปนีเป็นญัตติ เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณ
รายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ที่ นม ๕๗๔๐๑/528

(ครุฑ)

สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง
ถนนครบุร–ี เสิงสาง นม ๓๐๓๓๐

7 พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
ด้วยเทศบาลตาบลเสิงสาง มีความจาเป็นที่จะต้องขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจง
งบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 เพื่อให้ดาเนินการ
ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบนั ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิน่ และข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี

- 10 1. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
๒๕6๒ จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ตังไว้ 16,000.- บาท เพื่อเป็นค่า
จัดซือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีที่มหี น่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็ว 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หรือ
2) กรณีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า
12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDNI 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

- 11 คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ตังไว้ 16,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท โดยมีคณ
ุ
ลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิว
- 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 จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 9,000.-บาท
ซึ่งตังราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 9,0๐๐.-บาท

- 12 คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 9,000 บาท ซึ่งตังราคา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 9,0๐๐.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้

- 13 - สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
2. ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2562 ดังนี้
2.1 โอนลดรำยกำรเดิม
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
1. เงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 4,267,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ฯลฯ พนักงานเทศบาล สานักปลัดเทศบาล ทีป่ รากฏในด้านบริหารทัว่ ไป
มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,088,617.- บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 3,700.-บำท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน จานวน 2,084,917.- บาท
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารทัว่ ไป
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตังไว้
4,300.- บาท ซึ่งตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
4,300.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,300.-บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 4,300.-บำท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน ๐.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)

- 14 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด งบบุคลากร
ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
3. เงินประจาตาแหน่ง ตังไว้ 96,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ กองคลัง มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 96,000.-บาท โอนลดงบประมำณ
จำนวน 9,000.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน 87,000.-บาท
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,600.-บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 100.-บำท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน 16,500.-บาท
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) ตังไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา
7,900.-บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
7,900.-บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 7,900.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน ๐.-บาท

- 15 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
6. เงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 1,246,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ฯลฯ พนักงานเทศบาล กองการศึกษา มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
913,640.- บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 100.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน
913,540.- บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) ตังไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา
7,900.-บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
7,900.-บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 7,900.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน ๐.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่ายความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง

- 16 - มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 18,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจานวน 16,071.75 บาท โอนลดงบประมำณ
จำนวน 100.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจานวน 15,971.75 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) ตังไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา
7,900.-บาท จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
7,900.-บาท โอนลดงบประมำณจำนวน 7,900.-บำท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จานวน ๐.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่ายความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom

- 17 รวมโอนลดรำยกำรเดิม จำนวน 9 รำยกำร เป็นเป็นเงิน 41,000.-บำท
(สี่หมืน่ หนึ่งพันบำทถ้วน)
2.2 โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารทัว่ ไป
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) ตังไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 8,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- 18 ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ตังไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน ๑ เครือ่ ง เป็นเงิน 9,0๐๐.บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 w ไม่นอ้ ยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตังไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- 19 คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
– มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
Custom
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตังไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต

- 20 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
– มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
Custom
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตังไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
– มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
5 ภาพต่อนาที (ipm)

- 21 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
รวมโอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 5 รำยกำร เป็นเงิน 41,000.-บำท
(สี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอขออนุมตั ิสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแจงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุวรรณ คูประทุมศิริ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิร)ิ
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติทปี่ ระชุมแห่งนี
ว่าจะอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายและ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสางเสนอ หรือไม่
ท่านใดอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่าย
และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมตั ิ 10 ท่าน

- 22 ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแจงงบประมาณ
รายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ไม่อนุมัตไิ ม่มี และผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยและอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕62 ตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบล
เสิงสำง เสนอ
จำนวน 10 เสียง ไม่อนุมตั ิไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวำระที่ 6

ญัตติ ขอควำมเห็นชอบแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำชี้แจงรำยละเอียด
โครงกำรก่อสร้ำง โดยใช้งบประมำณจำกเงินรำงวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เชิญนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง ท่านสุวรรณ คูประทุมศิริ
อ่านญัตติ

นำยกเทศมนตรี
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ) ดิฉนั นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ต่อไปนีเป็นญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจง
รายละเอียด โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัล
องค์กรปกครองท้องถิน่ ที่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ที่ นม ๕๗๔๐3/529

(ครุฑ)

สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง
ถนนครบุร–ี เสิงสาง นม ๓๐๓๓๐

7 พฤษภาคม ๒๕๖๒

- 23 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงรายละเอียด โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ
จากเงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2561 ได้มมี ติเห็นชอบโครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2564
ที่จะดาเนินการบริเวณพืนทีอ่ อกกาลังกายบริเวณสวนสาธารณะหน้าเทศบาลตาบลเสิงสาง ดังนี
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและพืนทีอ่ อกกาลังกายบริเวณ
สวนสาธารณะหน้าเทศบาลตาบลเสิงสาง ตามแบบเทศบาลตาบลเสิงสาง งบประมาณ 308,000.-บาท
แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลเสิงสางได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว และเห็นควรปรับปรุงพืนที่
นันทนาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสิงสาง จึงขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจง
รายละเอียด โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มกี ารบริหาร
จัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจัดทาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและปรับปรุงพืนที่นนั ทนาการภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลเสิงสาง ตามแบบเทศบาลตาบลเสิงสาง งบประมาณ 308,000.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลเสิงสางในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแจงรายละเอียด โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

- 24 ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุวรรณ คูประทุมศิริ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิร)ิ
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติทปี่ ระชุมแห่งนี
ว่าจะเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงรายละเอียด โครงการก่อสร้าง
โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิน่ ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
เสนอ หรือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแจงรายละเอียด
โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 10 ท่าน

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงรายละเอียด
โครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ไม่อนุมัตไิ ม่มี และผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยและอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕62 ตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบล
เสิงสำง เสนอ
จำนวน 10 เสียง ไม่อนุมตั ิไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

- 25 ระเบียบวำระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีท่านใดจะชีแจงหรือเสนอความคิดเห็นอะไรต่อที่ประชุม
แห่งนีหรือไม่

นำยกเทศมนตรี
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ) ดิฉนั นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง
ขอเสนอด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓๘ วรรค ๕ (๓) เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ด้วยเทศบาลตาบล
เสิงสางมีความประสงค์ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการและ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ให้กบั ที่ทาการปกครองอาเภอเสิงสาง ด้วยอาเภอเสิงสางแจ้ง
ว่าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการและจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้มมี ติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก และเชิญชวนหน่วยงานที่จะดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ให้เสนอโครงการและกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และนโยบาย
แนวทางทีก่ าหนด โดยอาเภอเสิงสางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๘ แห่ง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทัง้ สิ้น
๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผูบ้ ริหารของเทศบาลตาบลเสิงสาง ได้พิจารณาอนุมตั ิ
โอนงบประมาณอุดหนุนโดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การปฏิบัตเิ ป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา
๖๗ ทวิ จึงขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา
ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีท่านใดจะชีแจงหรือเสนอความคิดเห็นอะไรต่อที่ประชุม
แห่งนีหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติทปี่ ระชุมแห่งนี ว่าจะขอความเห็นชอบ

- 26 การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ท่านใดเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗(๘)
และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 10 ท่าน

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

ท่านใดไม่เห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา
๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ ไม่มี และผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบล
เสิงสาง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามโครงการและจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง เสนอ โปรดยกมือ
จำนวน 10 เสียง ไม่อนุมตั ิไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล
(นายจุมพล ศรีนอก)

-มีท่านใดจะชีแจงหรือเสนอความคิดเห็นอะไรต่อที่ประชุม
แห่งนีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้มเี กียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี
ขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลำ 10.42 น.

- 27 (ลงชื่อ) พรหมศรี ไชยสิริ
จด/บันทึกการประชุม
(นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
(ลงชื่อ) ณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์ ตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวฒ
ั น์)
ปลัดเทศบาลตาบลเสิงสาง
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจาสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง ได้ดาเนินการตรวจ
และลงนามรับรองในร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี ๒๕๖2 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖2 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) สมเกียรติ ขาพิมาย กรรมการ
(นางสมเกียรติ ขาพิมาย)
รองประธานสภาเทศบาล
(ลงชื่อ) สาคัญ แอบกระโทก กรรมการ
(นายสาคัญ แอบกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาล
(ลงชื่อ) อานวย พรมศรี
(นางอานวย พรมศรี)
สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

รับรองรายงานการประชุมประจาสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๖2
วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖2 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
จุมพล ศรีนอก
(นายจุมพล ศรีนอก)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเสิงสาง

