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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
เวลา 10.00 น.
ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (หลังเก่า)
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนิยม สายน้้า
นางบุญศรี อารีย์
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
นายอนุรักษ์ ทองเกิด
นายสมหมาย แก้วศรีนวล
นางโชคดี หนูมี
นายเพลินจิต อินทร์แก้ว

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปรีชา ศรีรินทร์
2. นางสมศรี แก้วไกรษร
3. นายอนันต์ พรหมปาน
4. นายสนั่น คชนูด
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
2. นายสวงค์ เกิดบัวทอง
3. นายธีระยุทธ ไตรสนาคม
4. นางสาวจินตนา กุศลสุข

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ ม เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ได้ เ รี ย นเชิ ญ ประธานสภาเทศบาลจุ ด เที ย นธู ป บู ช า
พระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
นายนิยม สายน้้า
สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี
2563 ผมนิยม สายน้้า รองประธานสภาเทศบาล ท้าหน้าที่แทนท่านประธาน
สภาเทศบาล นายปรีชา ศรีรินทร์ เนื่องจากท่านป่วยเสียงแหบเส้นเสียงหย่อน
คุณหมอแนะน้าให้ลดการใช้เสียง จึงมอบหมายผมท้าหน้าที่แทนส้าหรับการ
ประชุมครั้งนี้ ต่อไปก็จะขอน้าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล้าดับครับ
ระเบียบวาระที่ 1
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
1. รายงานการประชุ มสภาเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที่ 2
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น สมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมตรงจุดไหนบ้างเชิญครับ
ไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ผมถือว่า
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2563 ครับ

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

2. รายงานการประชุ มสภาเทศบาลต้ าบลถ้้ าใหญ่ สมั ยวิ สามั ญ สมั ยที่ 2
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ส้าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ้ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วเช่นกัน ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียด
แล้ ว สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตรงจุ ด ใดบ้ า ง
เชิญครับ
ไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น ผมถือว่า
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ การรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่
29 กันยายน พ.ศ. 2563 ครับ
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ระเบียบวาระที่ 3
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ยื่นกระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

4.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
หลักการ
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมได้ให้ ความเห็ นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 และได้มีการอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น (เอกสารแนบท้าย)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ้าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันภายในสิ บห้ าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เหตุผล
เพื่อให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
จึงได้น้าการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อทราบครับ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย)

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ตามทีผ่ ู้บริหารได้น้าเสนอการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง
เชิญครับ
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ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาทุกท่าน
รับทราบครับ

ระเบียบวาระที่ 5
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการเสนอ
ญัตติในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ผมขออนุญาตท่านประธานสภา
เทศบาลเสนอญัตติด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น้าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับ โดยอนุโ ลมการรับรองญัตติเช่นนี้ ให้ กระท้าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ดังนั้น ผมขออนุญาตเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดจาก
ที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอ ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ครับ
อนุญาตครับ ก็ให้บันทึกในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
เป็นข้อที่ 5.5 ครับ

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายสวงค์ เกิดบัวทอง
รองนายกเทศมนตรี

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้ าแหน่ งนายกเทศมนตรี ต้ าบลถ้้ าใหญ่ ในระเบี ยบวาระที่ 5 เรื่ อ ง
เพื่อพิจารณา ญัตติที่ 5.1 – 5.2 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้ นายสวงค์
เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติครับ
อนุญาตครับ เชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิ ด บั ว ทอง ต้ า แหน่ ง รองนายกเทศมนตรี ต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ส้ า หรั บ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 1 รายการ
หลักการ
ตามที่ เ ทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ้ า นวน 1 รายการ ใน
แผนงานบริ ห ารงานคลั ง งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน (ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้) ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของ
สภาเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ้ า นวน 1
รายการ ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
กองคลั ง ในแผนงานบริ ห ารงานคลั ง งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคาเตอร์
ขนาด 140x60.74x105 cm. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จ้านวน 2 ตัว เป็นเงิน
15,200.-บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
กองคลัง ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด้าเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจั ก ร หน้ า 21/85 งบประมาณตั้ ง ไว้ 150,000. -บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน 150,000.-บาท โอนลดครั้ ง นี้ จ้ า นวนเงิ น
15,200.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 134,800.-บาท
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อเคาเตอร์ ต่อสภาเทศบาล
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2564 เพื่ อตั้ง จ่ายเป็น รายการใหม่ จ้า นวน 1 รายการ ของกองคลั ง
เพื่อจัดซื้อเคาเตอร์ ขนาด 140x60.74x105 cm. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จ้านวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,200.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
บ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมต่อไปขอเชิญผู้บริหาร ต่อไปจะ
เป็นการลงมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จัดซื้อเคาเตอร์ ขนาด 140x60.74x105 cm. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในกองคลั ง จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,200.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กรุณายกมือครับ
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มติที่ประชุม

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายสวงค์ เกิดบัวทอง
รองนายกเทศมนตรี

-

มติเห็นชอบ จ้านวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา 5.2 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค้ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) จ้านวน 1
รายการ
หลักการ
ตามที่ เ ทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกองคลัง ในแผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท้างาน จ้านวน
72,000.-บาท หน้าที่ 23/85 ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล จึงขอ
เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- โต๊ะท้างาน จ้านวน 72,000.-บาท
ข้อความเดิม
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จ้านวน 2
ตัว เป็นเงิน 16,000.-บาท และโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 8
ตัว เป็นเงิน 56,000.-บาท เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช้ารุด
ข้อความใหม่
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 3
ตัว และโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ้านวน 4 ตัว ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองคลัง
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

-6

-

จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค้ า ชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อโต๊ะท้างานต่อสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 1 รายการ โต๊ะท้างาน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.2 ขออนุมั ติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค้ าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้ าปี พ.ศ.
2564 ข้อความเดิม โต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จ้านวน 2 ตัว เป็นเงิน
16,000.-บาท และโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 8 ตัว เป็นเงิน
56,100.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,100.-บาท ข้อความใหม่ จัดซื้อโต๊ะ
ท้างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 3 ตัว และโต๊ะท้างานแบบเหล็ก ขนาด
4 ฟุต จ้ านวน 4 ตั ว ใช้ในการปฏิบัติ งานของพนักงานกองคลั ง จากข้อความ
ดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดราคาของโต๊ะแต่ละขนาดไว้ และงบประมาณ
ที่ต้องใช้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไร ผมขอทราบรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 1 รายการ คือ โต๊ะท้างาน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองคลัง สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ก่อนอื่นผมต้องขออภัยต่อสภาฯ
ด้วยครับ ที่ทางกองคลังไม่ได้แนบรายละเอียดราคาของโต๊ะแต่ละขนาดมาด้วย
และผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาของโต๊ะแต่ละขนาดดังนี้
1. โต๊ะท้างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จ้านวน 3 ตัวๆ 6,900.-บาท รวม
เป็นเงิน 20,700.-บาท
2. โต๊ะท้างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต จ้านวน 4 ตัวๆ 5,500.-บาท รวม
เป็นเงิน 22,000.-บาท
เมื่อรวมเงินทั้ง 2 ขนาดแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 42,700.-บาท ซึ่งเป็นราคา
สืบจากท้องตลาด ขอบคุณครับ
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นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงข้อซักถามเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิ ก สภาเทศบาลต้ าบลถ้้า ใหญ่ ท่า นใดอนุ มั ติใ ห้ มีก ารแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโต๊ะท้างาน
กรุณายกมือครับ
มีมติเห็นชอบ 5 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าง)
หลักการ
ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่
2/2563 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 22 กั น ยายน 2563 ได้ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอ
อนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี พ.ศ. 2563 ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท และมีความ
จ้าเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
- โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ ส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่
งบประมาณ 180,830.-บาท
ข้อความเดิม
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาธงสแตนเลสเรียว สูง 10 เมตร เชือกชัก
ภายนอก TYH-10-AST จ้านวน 2 ต้น เสาธงสแตนเลสเรียว สูง 15 เมตร
เชือกชักภายนอก TYH-15-AST จ้านวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หัวบัว
สแตนเลส รอกสแตนเลส ผืนธงชาติโพลีเอสเตอร์ ที่พันเชือกสแตนเลส ชุด J-Bolt
ข้อความใหม่
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาธงสแตนเลสเรียว สูง 10 เมตร เชือก
ชักภายนอก TYH-10-AST จ้านวน 2 ต้น เสาธงสแตนเลสเรียว สูง 15 เมตร
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เชือกชักภายนอก TYH-15-AST จ้านวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หัวบัว
สแตนเลส รอกสแตนเลส ผืนธงชาติโพลีเอสเตอร์ ที่พันเชือกสแตนเลส ชุด J-Bolt
ย้ายจุดก่อสร้างจากด้านบนลงมาด้านล่างหน้าส้านักงานเทศบาล โดยเพิ่มงาน
ฐานรากเสาธง
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจเบิกตัดปีได้
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ ส้ า นั ก งาน
เทศบาลต้ าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท ต่ อสภาเทศบาลเพื่ อ
พิจารณาต่อไป
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท ต่อสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563
โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ ส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ งบประมาณ
180,830.-บาท ผมได้อ่านรายละเอียดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดของประมาณการแนบมาด้วยแต่
อย่างใด เพราะผมคิดว่าเมื่อแบบเปลี่ยน เนื้องานเปลี่ยน วัสดุ ค่าแรง น่ าจะมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ผมขอให้แนบรายละเอียดประมาณการดังกล่าวด้วย
ครับ เพราะผมเห็นมีเฉพาะแค่แบบแปลนที่แนบมาด้วยเท่านั้น ที่ส้าคัญในการ
ก่อสร้ า งขอให้ มองเห็ นถึ งความคุ้มค่า และความจ้ าเป็นเกี่ยวกั บงบประมาณ
การก่อสร้างเสาธงทั้ง 3 ต้น ด้วยครับ เพราะจากการสังเกตหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียงกับเราเขามีการก่อสร้างเสาธงแค่ต้นเดียวครับ ขอบคุณครับ
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ และมีท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับ
ประมาณการราคาที่ไม่ได้แนบมาด้วย เพราะท่านสมาชิกสภาฯ ผู้สอบถามมี
ความเห็นว่าเมื่อแบบการก่อสร้างเปลี่ยน รายละเอียดการประมาณการราคา
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จึงอยากจะให้มีการแนบประมาณการราคา
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ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
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มาพร้อมกับญัตติด้วยครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญ
ครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงว่า
ในการก่อสร้างเสาธงชาติในครั้งนี้ ในการเสนอญัตตินั้นได้มีการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณในเรื่องของแบบแปลนเท่านั้น คือมีการขอ
แก้ไขย้ายจุดก่อสร้างจากด้านบนลงมาด้านล่างหน้าส้านักงานเทศบาล โดยเพิ่ม
ฐานรากเสาธงให้ ก ว้ า งขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงให้ ม ากขึ้ น แต่ ว งเงิ น
งบประมาณเท่าเดิม ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว แต่ที่ส้าคัญใน
หลั กความเป็นจริง การแก้ไขแบบ ถ้า เนื้องานเพิ่มประมาณการราคาย่อมจะ
เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน คือจาก 180,830.-บาท เพิ่มขึ้นไปเป็น 2 แสนกว่าบาท
แต่ในการเปิดบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนั้น ผมจะก้าหนดรายละเอียดไปว่า
ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่อนุมัติไปแล้วเท่านั้น ส้าหรับความคุ้มค่านั้น มัน
คุ้มค่าอยู่แล้วครับ เมื่อเรามีการก่อสร้างเสาธงต้นสูงเพียงแค่ต้นเดียว แต่มีการ
แก้ไขเฉพาะตรงฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในเมื่อความแข็งแรงของเนื้องาน
เพิ่มขึ้นแต่จัดจ้างวงเงินเท่าเดิมย่อมจะคุ้มค่าอยู่แล้วครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมต้องขอชี้แจงเพิ่มเติมครับว่า ผม
ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณว่ามันเพิ่มขึ้น แต่ผมพูดถึงแค่ว่าประมาณการ
ราคาที่ไม่ได้มีการแนบมา เพราะในเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียด
เนื้ องานในประมาณการฯ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงน่าจะมีการแนบ
ประมาณการราคาฉบับใหม่มาให้ดูด้วยเท่านั้นครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ก่อนอื่น เราต้องมาท้าความ
เข้าใจกันก่อนครับว่า ไม่ได้มีการขออนุมัติแก้ไขเกี่ยวกับงบประมาณ แต่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงเกี่ยวกับเนื้องานในแบบแปลนเท่านั้น แต่งบประมาณยังคง
เท่าเดิม จึงได้มีการแนบรายละเอียดมาแค่แบบแปลนครับ ขอบคุณครับ
จากค้าถามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับประมาณการราคาที่
ไม่ได้แนบเข้ามาว่า เมื่อเนื้องานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประมาณการก็
ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้น จึงน่าจะมีการแนบประมาณการราคามาให้ดู
ด้วย ไม่ใช่แนบมาแค่แบบแปลน และผู้บริหารก็ได้ตอบค้าถามไปแล้วว่า ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงครั้งนี้นั้น ได้มีการขอแก้ไขแค่แบบแปลนเท่านั้น แต่
งบประมาณยังคงเท่าเดิม จึงเป็นสาเหตุว่าท้าไมจึงไม่ได้มีการแนบประมาณการ
ราคามาให้ด้วยครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ท่านใดอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติสานักงานเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส้านักปลัด)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุวัตร นาคฤทธิ์
ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.4 ญัต ติข ออนุ มัติ โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่า ยประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 8 รายการ
หลักการ
ตามที่ เ ทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ได้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีความประสงค์จะ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จ้ า นวน 8 รายการ (ไม่ไ ด้ ตั้ง งบประมาณไว้ ) ซึ่ งเป็น อ้ านาจอนุมั ติข องสภา
เทศบาล ดังนี้
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ ขนาด 75 นิ้ว จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นเงินจ้านวน 239,000.-บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซื้อ Slot PC ส้าหรับกระดานอัจฉริยะ จ้านวน 1 เครื่อง เป็น เงิน
จ้านวน 49,000.-บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซื้อชุดกล้องส้าหรับประชุมทางไกล จ้านวน 1 ชุด เป็น เงินจ้านวน
53,000.-บาท
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงั บ อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล จ้า นวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
จ้านวน 44,000.-บาท
5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับ อัค คีภั ย งบลงทุ น หมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ ไฟฟ้า และวิ ท ยุ
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รายการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งเสี ย งและชุ ด ไมล์ ล อยพร้ อ มติ ด ตั้ ง เป็ น เงิ น จ้ า นวน
55,000.-บาท
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 โต๊ะ เป็นเงินจ้านวน 5,000.-บาท
7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ
จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จ้านวน 2 ตัว เป็นเงินจ้านวน 1,000.-บาท
8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ้ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ (หลังเก่า) เป็นเงินจ้านวน 209,800.-บาท
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้ า นัก ปลั ด แผนงานการรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกัน ภั ยฝ่ า ย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ ขนาด 75 นิ้ว
จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ้านวน 239,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ ขนาด 75 นิ้ว
จ้านวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นจอภาพขนาดหน้าจอ 75 นิ้ว โดยใช้ Backlight แบบ LED
2. หน้าจอสามารถแสดงสีได้ 1.07 พันล้านสี (10bit) หรือดีกว่า
3. จอรับภาพมีความละเอียด 3840 x 2160 ในแบบ Native
(อัตราส่วนภาพ 16:9)
4. มีมุมมองของจอภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศา
ในแนวตั้ง หรือดีกว่า
5. อัตรา Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1200 : 1 และ และความสว่าง
จอภาพไม่น้อยกว่า 350 nits
6. LED backlight มีอายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมงหรือดีกว่า
7. หน้าจอเป็นแบบ Anti-Glare เพื่อลดแสงสะท้อนและมีการป้องกัน
รอยขีดข่วนในระดับ 7H หรือดีกว่า
8. ใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัสแบบ Infrared โดยรองรับการสัมผัส
หน้าจอพร้อมกันสูงสุด 20จุด หรือดีกว่า โดยต้องเป็นจอที่ประกอบส้าเร็จมาจาก
โรงงาน ไม่ใช่จอที่มาติดตั้งระบบสัมผัสภายหลัง
9. มีหน่วยประมวลผลติดตั้งภายในแบบ Quad-core พร้อมระบบ
ปฏิบัติการระบบ Android และพื้นที่เก็บข้อมูล 16GB หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการ
แสดงไฟล์รูปภาพ,วิดีโอ และเอกสาร ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
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10. มีช่องรับสัญญาณเข้า (Input) ไม่น้อยกว่าดังนี้ Analog in (VGA
15pin) x1, HDMI x3, USB type A 2.0 x3, USB type A 3.0 x3,
RS232 x1, RJ45 x1, Audio line-in x1, USB type B x2, Display port x1
11. มีช่องส่งสัญญาณออก (Output) ไม่น้อยกว่าดังนี้ Audio out x1,
HDMI x1, SPDIF x1
12. มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบ USB type A อยู่ที่ด้านหน้าของจอภาพ
เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
13. มีเทคโนโลยี Flicker-Free และ เทคโนโลยีลดแสงสีฟ้า เพื่อเป็น
การถนอมสายตาของผู้ใช้งาน
14. น้้าหนักจอไม่เกิน 58.5 กิโลกรัม
15. มีล้าโพงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 16W x 2
16. ผลิ ตภัณฑ์ต้องมี softwareส้ าหรับใช้เขีย นติดตั้งมาพร้อมกับจอ
โดยสามารถเขียนได้บนไฟล์รูปภาพ และเอกสารและสามารถบันทึกหน้าจอ
เป็นไฟล์วิดีโอได้
17. มีโ ปรแกรมประยุกต์ส้ าหรับการเขียนบนจอภาพพร้อมปากกา
อิเล็คทรอนิกส์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับจอภาพ
18. สามารถเขียนบนจอภาพไปยิ่งภาพนิ่ง หรือบนไฟล์เอกสารชนิด
Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างน้อย
19. โปรแกรมรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Android
OS โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกับจอภาพ
20. โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ Cloud Service ได้อาทิเช่น
Google Drive, One Drive, Dropbox เป็นอย่างน้อย โดยสามารถ Upload /
Download ไฟล์ไปยัง Cloud Service ได้
21. โปรแกรมสามารถส่งภาพจากอุปกรณ์ต่างๆ มาขึ้นภาพบนจอได้
โดยผ่าน Mobile Application ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
22. รองรับการอัพเกรดโปรแกรมได้แบบ Real Time ในกรณีที่
โปรแกรมมีการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ๆหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
23. สามารถแชร์ภาพบนจอไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้ และสามารถแชร์
หน้าจอบนอุปกรณ์ไปยังจอหลักได้ (Cast in – Cast Out)
24. สามารถแชร์สื่ อการน้า เสนอบนหน้าจอในรูปแบบของ QR
Sharing ได้
25. สามารถอ่ า นไฟล์ น ามสกุ ล ได้ ห ลายหลายอาทิ เช่ น .iwb,
.Notebook, .eng และ .flipchart ได้เป็นอย่างน้อย
26. รองรับการดึงไฟล์ภาพหรือไฟล์วีดีโอแบบลาก-วางที่หน้าจอได้เลย
(Drag and Drop)
27. สามารถ Live Stream ไปยัง Facebook หรือ YouTube ได้โดย
ไม่ผ่านโปรแกรมอื่นๆ
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โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุน
เครื อ ข่ า ย เฝ้ า ระวั ง และเตื อ นภั ย พิ บั ติ หน้ า 33/85 งบประมาณตั้ ง ไว้
100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.-บาท โอนลดครั้งนี้
จ้านวนเงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท
2. แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ งบด้าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การแข่ ง ขั น กี ฬ าประจ้ า ต้ า บลและการแข่ ง ขั น กี ฬ าต่ า งๆ หน้ า 75/85
งบประมาณตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000.บาท โอนลดครั้งนี้ จ้านวนเงิน 139,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
161,000.-บาท
รายการที่ 2
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงั บอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการจัดซื้อ Slot PC ส้าหรับกระดานอัจฉริยะ จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นจ้านวนเงิน 49,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Slot PC ส้าหรับกระดานอัจฉริยะ จ้านวน 1
เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่้ากว่า Intel Core i5-6400
2. หน่วยประมวลผลกราฟฟิกไม่ต่้ากว่า Intel HD Graphics
3. มีระบบบันทึกข้อมูลแบบ SSD ที มีความจุไม่น้อยกว่า 128 GB
4. มีหน่วยความจ่า RAM ไม่น้อยกว่า 8 GB
5. มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro แบบ 64 bit ที มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
โอนลด
ส้ า นัก ปลั ด แผนงานการรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกัน ภั ยฝ่ า ย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งระบบ หน้า 36/85 งบประมาณ
ตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ จ้านวนเงิน 49,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโอน 151,000.-บาท
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รายการที่ 3
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โ ฆษณาและ
เผยแพร่ รายการจัดซื้อชุดกล้องส้าหรับประชุมทางไกล จ้านวน 1 ชุด เป็น เงิน
จ้านวน 53,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องส้าหรับประชุมทางไกล จ้านวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. กล้องแพน ก้ม-เงย และขยายด้วยระบบมอเตอร์อย่างนุ่มนวล
แพน 260° ก้ม-เงย 130°
2. ระบบการขยายแบบ HD 10 เท่า มุมมอง 90°
3. ระบบภาพ Full HD 1080P 30fps
4. H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC)
5. มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ
6. ปรับตั้งค่ากล้องล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ พร้อมปุ่มต้าแหน่ง
HOME
7. ช่อง Kensington Security Slot
8. ไฟสัญญาณ LED ที่ระบุการปิด/เปิดเสียงวีดีโอ
9. ขาตั้งกล้องมาตรฐาน
10. รีโมทคอนโทรลมีระยะ 8.5 เมตร
11. แบตเตอรี่ CR2032 (รวมอยู่ในอุปกรณ์)
12. ชุดติดตั้งตัวยึดที่ใช้งานได้สองแบบโดยสามารถติดตั้งได้ทั้งบน
ผนังและบนโต๊ะ
13. การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-Play
14. สามารถท้างานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวีดีโอและ
บริการการประชุมเกือบทั้งหมด
16. สาย USB ส้าหรับการเชื่อมต่อและอแดปเตอร์ไฟฟ้า
โอนลด
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งระบบ หน้า 36/85 งบประมาณ
ตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 151,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ จ้านวนเงิน 53,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 98,000.-บาท
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รายการที่ 4
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
จ้านวน 44,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 2
เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสั ญ ญาณนาฬิกาได้ ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสู ง
จ้านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าแบบ Cache
Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภ ายในหน่ว ย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ้า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Dive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250
GB จ้านวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีว่า จ้านวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ้านวน 1 หน่วย
(หมายเหตุ : อ้ า งอิ ง จาก เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
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โอนลด
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งระบบ หน้า 36/85 งบประมาณตั้งไว้
200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 98,000.-บาท โอนลดครั้งนี้
จ้านวนเงิน 44,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 54,000.-บาท
รายการที่ 5
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการจัดซื้อเครื่องเสียงและชุดไมล์ลอยพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ้านวน 55,000.บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงและชุดไมล์ลอยพร้อมติดตั้ง จ้านวน
1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ชุดเครื่องเสียง
1. ล้าโพง 1 ชุด
- เป็นล้าโพงชนิดสองทาง ( Bass-reflex type )
- ล้าโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จ้านวน 1 ตัว
- ล้าโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จ้านวน 1 ตัว
- Frequency Response (-10dB) ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า
65Hz-20,000Hz
- Sensitivity (SPL @ 1w/1m) ระดับความดังของเสียงวัดที่ 1
วัตต์ต่อ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 92 dB และสูงสุดไม่น้อยกว่า 93 dB
( โดยใส่ Adapter เสริม)
- ทนก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- สามารถต่อล้าโพงได้ แบบ 100V,70V ได้
- สามารถปรับมุมกระจายเสียงโดยใส่ Adapter ให้ได้มุมกระจายเป็น
- ล้าโพงท้าด้วยวัสดุ Enclosure :HIPS
- Input Terminal ช่องต่อสายล้าโพงแบบ Push-in terminal
2. เครื่องขยายเสียงขนาด 120 วัตต์
- เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงก้าลังขยายไม่น้อยกว่า
120 วัตต์
- สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องและ มีช่อง AUX
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง
- สามารถปรับเสียงทุ้ม +10 dB ที่ 100Hz และเสียงแหลมที่ +10
kHz
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- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 50-20,000 Hz ( + 3dB)
- สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record : 0dB,600
ohms,Unbalanced
- ช่องต่อกับล้าโพงใช้ได้ทั้งแบบ High Impedance 100V,70V
และแบบ Low Impedance 4 ohms
- มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ช่อง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input
ตัวอื่นเมื่อระบบท้างาน
- มีไฟแสดงสถานะการท้างานอยู่ที่หน้าเครื่อง
- สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟ AC และ DC
3. ชุดไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือประกอบด้วย
3.1 เครื่องรับสัญญาณ
- ความถี่ในการรับสัญญาณ 506-937.5 MHz
ระบบ UHF
- สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ 4
ช่องสัญญาณ
- ความถี่ตอบสนอง 50-15,000 Hz
- มี LED แสดงการรับสัญญาณของเสาอากาศทั้ง
2 ต้น (Diversity)
- มีระบบค้นหา Channel ใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
ในบริเวณนั้นได้
- สามารถ SYNC Channel ระหว่างตัว
Transmitter กับ Receiver ด้วยระบบ IR Scan ได้
3.2 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ
- ใช้ในย่านความถี่ 506-937.5 MHz ระบบ
UHF
- สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ 4
ช่องสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ Dynamic Unit: Cardioid
- ก้าลังส่ง (RF) 10 มิลลิวัตต์
- มีเสาอากาศ Built-in
- ใช้แบตเตอรี่ AA ขนาด 1.5V
- มีสวิตซ์เปิด-ปิด ไมโครโฟน
- มีไฟแสดงสถานะการท้างานแบบ LED
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงั บ อั ค คี ภั ย งบด้ า เนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทค่ า บ้ า รุ ง รั ก ษาและ
ซ่ อ มแซม หน้ า 33/85 งบประมาณตั้ ง ไว้ 200,000.-บาท งบประมาณ
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คงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ จ้านวนเงิน 55,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 145,000.-บาท
รายการที่ 6
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน
รายการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 โต๊ะ เป็นเงินจ้านวน 5,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 โต๊ะ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. โต๊ะขนาด 80x50x75 ซม.
2. มีช่องวางเคสคอมพิวเตอร์เฉพาะและถาดวางคีย์บอร์ด/เมาส์
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
งบด้ า เนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬา
และสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 – 10 หน้า 75/85 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน 80,000.-บาท โอนลดครั้ ง นี้ จ้ า นวนเงิ น
5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 75,000.-บาท
รายการที่ 7
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงั บ อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ ส้ านั กงาน
รายการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จ้านวน 2 ตัว เป็นเงินจ้านวน 1,000.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จ้านวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก บุฟองน้า หุ้มหนังเทียม
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย
หมู่ที่ 1 – 10 หน้า 75/85 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลื อ ก่ อนโอน 75,000.-บาท โอนลดครั้ง นี้ จ้า นวนเงิ น 1,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 74,000.-บาท
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รายการที่ 8
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ้ารุงรักษา
และปรั บปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส้ านักงานเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ (หลังเก่า) จ้านวน 209,800.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
(หลังเก่า) ประกอบด้วย
1. งานอาคารจอดรถ
2. งานอาคารเก็บของ
3. งานอาคารสาธารณสุขเดิม
4. งานอาคารส้านักงานหลังเก่า
5. งานทาสีห้องน้้า
6. งานทาสีป้อมยาม
7. งานวางชั้นอเนกประสงค์
8. งานไฟฟ้า
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด
โอนลด
1. ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งระบบ หน้า 36/85 งบประมาณ
ตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 54,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ จ้านวนเงิน 54,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท
2. ส้านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรื อนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ อื่ น
รายการป้า ยจราจรและครุ ภัณฑ์ จราจร หน้า 37/85 งบประมาณตั้ งไว้
100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.-บาท โอนลดครั้งนี้
จ้านวนเงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท
3. แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬา
และสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 – 10 หน้า 75/85 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 74,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ จ้านวนเงิน
55,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 18,200.-บาท
(หมายเหตุ : ประมาณราคากลางตามรูปแบบรายการที่เทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ก้าหนด)
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ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงิ น งบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง ที่ ท้ า ให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล
เพื่อให้การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นครั้ ง นี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 8 รายการ นั้น
ก่อนจะมีการมีการซักถาม ชี้แจงข้อซักถาม และลงมตินั้น ผมขอพักการประชุม
ก่อน 10 นาทีครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการค้าชี้แจงเพิ่มเติม
บ้างเชิญครับ

พัก 10 นาที เริ่มประชุมเวลา 11.40 น.
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ที่ประชุมพร้อมนะครับ เราจะมาประชุมต่อกันในญัตติขออนุมัตโิ อนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มาการเสนอญัตติ
ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิก สภาฯ ได้ซักถาม
พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดหรือข้อสงสัยครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
ต้องการค้าชี้แจงเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 8 รายการ ผมขอพูดในภาพรวมทั้ง 8
รายการครับ เท่าที่ผมได้อ่านรายละเอียดจะเป็นการน้าไปใช้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้้า ซึ่งผมเห็นด้วยเพราะต้าบลของเรามีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิง
เขามีภูเขาสลับซับซ้อน มีผลกระทบเยอะมากทั้งภัยแล้งและน้้าท่วม มีการขุดดิน
ถมดิน การขุดเขาไปถมที่ราบขวางทางน้้า ดินสไลด์ ท้าให้เกิดน้้าท่วม ทางแก้ไข
ที่ดอี ีกหนึ่งทางคือผมคิดว่าน่าจะแก้ที่โครงสร้างพื้นฐาน
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ บางรายการ
มีการโอนลดเงินงบประมาณยอดเงินคงเหลือเป็น 0.-บาท ถ้าจ้าเป็นจะต้องใช้ใน
โอกาสหน้าจะท้าอย่างไร และจากการศึกษารายละเอียดร่างโครงการบูรณาการ
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นางบุญศรี อารีย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุรักษ์ ทองเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยในพื้นที่ต้าบล
ถ้้าใหญ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ซึ่งได้มี
การบูรณาการร่วมมือกับเครือข่ายมูลนิธิ ดังนั้น ผมขอสอบถามว่าการโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อน้าไปใช้ในการขอจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้าเครือข่ายระดับ
ชุมชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น เป็นการโอนไปเพื่อรองรับ
เครือข่ายมูลนิธิหรือไม่ ถ้าใช่ไม่ทราบว่ามีระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการมา
รองรับหรือมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อปท. ฉบับไหนที่สามารถบ่งบอก
ว่าสามารถกระท้าได้ เพราะผมเข้าใจว่ามูลนิธิเป็นหน่วยที่อาสามาช่วยเหลือผู้ที่
ตกทุกข์ ล้าบาก มันเป็นภารกิจของเราไม่ และการโอนเงินฯ ในครั้งนี้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาฯ ผมจึงอยากจะให้สมาชิกดูรายละเอียดให้ชัดเจนครับ และเท่าที่
ผมทราบมาเกี่ยวกับการตั้งศูนย์บริหารจัดการของเทศบาลเมืองทุ่งสงนั้น เขามี
หนังสือสั่งการรองรับอยู่ครับ แต่ของเราล่ะมีหรือเปล่า และถ้ามีการอนุมัติการ
โอนเงิ น ฯ ไปแล้ วและมี การจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ มาแล้ ว ไม่ ทราบว่ า การดู แ ลรั ก ษา
อุปกรณ์ที่จัดหามาใครเป็นผู้รับผิดชอบ ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางบุญศรี
อารีย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.4
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดิฉันขอสอบถามว่าในการจัด ตั้งศูนย์บริการจัดการน้้า
เครือข่ายระดับชุมชน ต้าบลใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์ ในครั้งนี้ เช่น ต้าบลที่วัง
ต้าบลนาหลวงเสน ได้มีการสนับสนุนงบประมาณบ้างหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาใน
การจัดท้าแผนที่ภาษีเราจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาด้วย
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์
ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.4
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 8 รายการ นั้น เท่าที่ผมได้อ่านรายละเอียดแล้วผม
มีความเป็นห่วง เนื่องจากมีบางรายการมีการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซึ่งโอนลดไปงบประมาณคงเหลือเป็น 0.-บาท ซึ่งเราเพิ่งจะผ่าน
เทศบัญญัติไป และตอนนี้ยังเป็นต้นปีงบประมาณ ถ้ามีความจ้าเป็นจะต้องใช้ใน
รายการดังกล่าวจะท้าอย่างไร ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมนะครับต่อไปเชิญผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 8 รายการ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ
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ได้ ส อบถามมานั้ น ผมขอชี้ แ จงว่ า ในการโอนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้า และจัดซื้อครุภัณฑ์ส้าหรับใช้ใน
ศูนย์ฯ นั้น อันดับแรกผมต้องขอชี้แจงว่าในการจัดศูนย์ฯ ครั้งนี้ถือเป็น อ้านาจ
หน้าที่ ภารกิจที่เราสามารถกระท้าได้ ซึ่งมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 250 ได้กล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ้านาจ
ดู แ ลและจั ด บริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติก้าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
(24) การจั ด การ การบ้ า รุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มี
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบ้ารุงทางบกและทางน้้า มาตรา
51 (8) ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน้้า ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0
และระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ห น่วยงานภาครัฐ มีขีดสมรรถนะสู งและ
ทันสมัย (Smart & High Performance Government) ซึ่งมุ่งให้ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ประกอบกับภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่มีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา
มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้า ซึ่งมีภาวะเสี่ยงที่จะประสบปัญหา
อุทกภัย เป็นประจ้าทุ กปี โดยเฉพาะในปี 2560 นั้น มีการประกาศภัยพิบัติ
ระดับ 3 ซึ่งเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ ต้าบลถ้้าใหญ่ได้รับความเสียหายอย่าง
หนักท้าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในหน้าแล้งจะ
มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดน้้าใช้ ต้นทุนไม่เพียงพอเพราะขาดข้อมูลแหล่งน้้า
ต้น ทุนในการบริห ารจัดการน้้า และที่ส้ าคัญรัฐ บาลยังให้ ความส้ าคัญกับการ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้า ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีการ
บริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยังยืน ด้วยการน้าศาสตร์ของ
พระราชามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้้าควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรน้้า และส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ที่เป็นก้าลังหลัก
ในการก้าหนดแผนปฏิบัติเชื่อมโยงข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชร
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นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

ราชธิดา องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาด
ไทย ด้าเนินกิจการด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุอุทกภัย
และดินถล่ม เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน อันเกิดจาก
เหตุอุทกภัยให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดให้มีระบบ
การเตือนภัยล่ ว งหน้าและการบริห ารจัดการน้้าในระดับ ชุมชน รวมทั้งสร้าง
ศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ให้ มี
องค์ความรู้ ความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ก้าลังจะ
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
ได้จั ดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ ชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภา) เพื่อให้ชุมชนมีส่ วนร่ว ม
ในการเฝ้ า ระวั ง ภั ย การเตื อ นภั ย และการอพยพกรณี ป ระสบภั ย พิ บั ติ แ ละ
การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ได้รับการรับรองการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2562
ดังนั้น ถ้าเรามี การขอจัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการน้้าและมีการบูรณาการ
ความร่ ว มมือกับเครือข่าย มูล นิธิอุทกพัฒ น์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เครือข่าย
เตือนภัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก น่าจะเป็นการดี และที่น่าจะเห็นผล
ได้เป็นอย่างดี น่าจะเป็นผลงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ที่ได้ลงมาจัดท้าฝายบริหาร
จั ด การน้้ า โดยเฉพาะที่ ฝ ายวั ง ปริ ง ซึ่ ง เราได้ รั บ อานิ ส งส์ เ กี่ ย วกั บ น้้ า ในช่ ว ง
หน้ าแล้ งที่ผ่ านมา แม้กระทั่ งการประปาส่ ว นภูมิ ภ าคยัง ต้องมาขอน้้า เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นค้าตอบทีด่ ีนะครับว่าท้าไมเราต้องมีศูนย์
บริหารจัดการน้้า
ส้าหรับค้าถามที่ว่าเมื่อมีการขอจัดตั้งศูนย์ฯ และมีการจัดหาครุภัณฑ์
ต่างๆ มาไว้ในศูนย์ฯ แล้ ว ใครจะเป็นผู้ดูแลนั้น จริงๆ แล้ ว เรื่องนี้อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาดูแลตรง
จุดนี้คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้ มเขี ยวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในการประชุ มสภาเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ เราควรจะมี เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายประจ้าเข้าร่วมประชุมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ตัวแทนเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญัตติ และนิติการ เพื่อจะได้ตอบ
ข้อซักถามได้หรือให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้ซักถามหรือค้าแนะน้า
แก่สมาชิกสภาฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับการโอนเงินงบประมาณ
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงค้ า ชี้ แ จงฯ ในครั้ง นี้ ได้ ใ ห้ เ จ้ า ของเรื่ อ งและเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ หรือก็คือให้มีการกลั่นกรองและน้าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ
ชั้นมาแล้ว ถ้ามีปัญหาก็จะให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบเองครับ
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นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

-

ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงข้อซักถามเรียบร้อยนะครับ เราพักทานข้าวกันก่อน 1 ชั่วโมง
ครับ แล้วค่อยมาต่อการลงมติในเวลา 13.00 น. ครับ

พัก 1 ชั่วโมง เริ่มประชุม 13.00 น.
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมพร้อมนะครับ ก่อนที่จะมีการพักทานข้าวผู้บริหารก็ได้ชี้แจงข้อซักถาม
เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติ ในการลงมติผมขอให้ลงมติครั้งละ
รายการครับ
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคี ภัย งบลงทุ น หมวดค่า ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ ขนาด 75 นิ้ว จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นเงินจ้านวน 239,000.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ท่านใด
อนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ ขนาด
75 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 239,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซื้อ Slot PC ส้าหรับกระดานอัจฉริยะ จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จ้านวน 49,000.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ท่านใดอนุมัติให้มีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซื้อ Slot PC สาหรับกระดานอัจฉริยะ จานวน 1 เครื่อง
เป็นจานวนเงิน 49,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
รายการจั ดซื้ อชุดกล้ องส้ าหรับประชุมทางไกล จ้านวน 1 ชุ ด เป็นเงินจ้ านวน
53,000.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อชุดกล้องสาหรับประชุมทางไกล จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน
53,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง
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นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
จั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ ส้ าหรั บงานประมวลผล จ้ านวน 2 เครื่ อง จ้ านวนเงิ น
44,000.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
จานวน 44,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
จัดซื้อเครื่ องเสียงและชุดไมค์ลอยพร้อมติดตั้ง เป็นจ้านวนเงิน 55,000.-บาท
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดอนุมัติให้ มีการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
จัดซื้อเครื่ องเสียงและชุดไมค์ลอยพร้อมติดตั้ง เป็นจานวนเงิน 55,000.-บาท
กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการจัดซื้อ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 โต๊ะ เป็นจ้านวนเงิน 5,000.-บาท สมาชิกสภา
เทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ท่ า นใดอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 โต๊ะ เป็นจานวนเงิน 5,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการจัดซื้อ
เก้าอี้แบบมีพนักพิง จ้านวน 2 ตัว เป็นจ้านวนเงิน 1,000.-บาท สมาชิกสภา
เทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ท่ า นใดอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อเก้าอี้
แบบมีพนักพิง จานวน 2 ตัว เป็นจานวนเงิน 1,000.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง
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นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ (หลังเก่า) จ้านวน 209,800.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่ (หลังเก่า) จานวน 209,800.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 5 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

5.5 ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดจากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอ
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้ าแหน่ งนายกเทศมนตรี ต้ าบลถ้้ าใหญ่ ในระเบี ยบวาระที่ 5 เรื่ อ ง
เพื่อพิจารณา 5.5 ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด จากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ
เป็นวัดถ้้าพระหอ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ ได้เริ่มด้าเนินการก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. 2500 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของประชาชนในต้าบลถ้้าใหญ่
และต้าบลใกล้เคียง ที่พักสงฆ์ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียนบ้านน้้าพุ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ให้การอบรมนักเรียนอยู่เสมอ โดย
ความร่วมมือของโรงเรียนบ้านน้้าพุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ ซึ่งเป็น
การสอดประสานตรงตามแนวทางของการร่วมมือจัดการศึกษาของบ้าน วัด
และโรงเรียน ประกอบกับความเจริญทางวัตถุในยุคปัจจุบัน ท้าให้เยาวชนของชาติ
ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ที่พักสงฆ์ถ้าพระหอก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้ช่วยกล่อมเกลา และปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี
จากเหตุผลดังกล่ าวหากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดที่
ถูกต้องตามระเบียบของกรมศาสนาแล้ว ทางวัดจะสามารถท้าภารกิจของวัด
ตามกรอบที่ก้าหนด เพื่อด้ารงพระศาสนาเป็นที่บ้าเพ็ญเพียรของสงฆ์ที่สืบทอด
ศาสนาพุทธอันเป็นสถาบันหลั กของชาวไทยให้ ด้ารงอยู่ตลอดไป จึง มีความ
ประสงค์จะขอจัดตั้งวัดจากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอ และในการขอ
อนุญาตจัดตั้งวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
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ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ และการขอ
จัดตั้งวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของกรมศาสนา จึงขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด จากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอ
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อสภาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณา
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากที่พักสงฆ์
ได้มีการตั้งขึ้นมานานแล้ว และที่ส้าคัญเป็นที่รวมใจของชาวบ้านเป็นจ้านวนมาก
ของหมู่ที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียงในการประกอบพิธีทางศาสนา จึงเห็นว่าน่าจะ
จัดตั้งเป็นวัดได้แล้ว เนื่องจากมีบริเวณ ศาสนสถานตามที่ก้าหนดทุกประการ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวารที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.5 ญัตติขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอ
ซึ่ งเป็ น การเสนอญั ตติ ด้ ว ยวาจานั้ น ผมจ้ าได้ ว่ าได้ มี การน้ าเสนอญั ตติ ข อรั บ
ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อตั้งวัดถ้้าพระหอ
หมู่ที่ 6 ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยังขาดเอกสารและผู้ยื่นเรื่องขอน้าญัตติเข้าบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถจะชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ได้
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้ มีการขอยกเลิกญัตติไปในที่สุด ส้าหรับ
การขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัด
ถ้้าพระหอ ในครั้งนี้ผมเห็นด้วย แต่ขอให้มีเอกสารกลักฐานประกอบในการขอ
เสนอญัตติฯ ที่ถูกต้องด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ ต้ าแหน่ งนายกเทศมนตรี ต้ าบลถ้้ าใหญ่ ในระเบี ยบวาระที่ 5 เรื่ อ ง
เพื่อพิจารณา 5.5 ขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด จากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ
เป็นวัดถ้้าพระหอ จริงๆ แล้วเราแค่ให้ความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดเท่านั้น
คือจากที่ พัก สงฆ์ จัดตั้ งเป็นวั ดถ้้า พระหอ ส้ าหรั บการด้ าเนิ นการขออนุ ญาต
จัดตั้งวัด การรวบรวมเอกสารและการขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่า
หรื อ อะไรต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการวั ด และ
คณะกรรมการที่ พัก สงฆ์ ถ้ าพระหอ ผมขอย้้ าอี ก ครั้ ง ครั บ ว่า ในการขอความ
เห็ น ชอบในครั้งนี้เป็นการขอความเห็นชอบในการขอจั ดตั้งวัดจากที่พักสงฆ์
ถ้้า พระหอเป็น วัด ถ้้า พระหอเท่ านั้ น เพื่ อให้ เ ป็น ไปตามระเบี ยบที่ก้ าหนดไว้
ขอบคุณครับ
ท่านนายกฯ ได้ย้านะครับว่าการเสนอญัตติฯ ในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การขอความ
เห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดจากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอเป็นวัดถ้้าพระหอเท่านั้น
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่แต่อย่างใด สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นมีใครจะ
สอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ
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ที่ประชุม

ไม่สมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติ สมาชิกสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดจากที่พักสงฆ์ถ้าพระหอ
เป็นวัดถ้้าพระหอ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 6 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะหารือผู้บริหารบ้าง
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมขอฝาก
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารดังนี้
1. ถนนแอสฟัลท์ติกหลายสายช้ารุดขอให้เข้าไปดูและปรับปรุงด้วยครับ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสองข้างทางหลายสายวัชพืชปกคลุม หญ้า ต้นไม้
ขึ้นสูง ดูแลปรับปรุงให้ด้วย
3. ถนนตรงหัวโค้งก่อนถึงฝายน้้าล้นวังปริง ตรงนั้นแคบมากขอให้หาวิธีแก้ไข
ปัญหาให้ด้วยครับเพราะมีอุบัติเหตุบ่อย
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์
ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารดังนี้
1. ถนนสายถ้้าใหญ่ – ถ้้าพระหอ ช้ารุด 2 จุดใหญ่ๆ ขอให้เข้าไปดูแลให้ด้วย
ครับ
2. ถนนหินคลุกมีอยู่หลายสายขอให้ช่วยเข้าไปส้ารวจ ซ่อมแซมให้ด้วยครับ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสองข้างทางหลายสายวัชพืชปกคลุม หญ้า ต้นไม้
ขึ้น สู ง ตรงบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านผมขอให้ เขาด้าเนินการดูแ ล
กันเอง แต่บริเวณที่ห่างไกลบ้านออกไปขอให้เข้าด้าเนินการดูแลปรับปรุง
ให้ด้วย
ท่านอื่นมีอีกไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัดิภาพและ
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี
พ.ศ. 2563 เชิญครับ

นายอนุรักษ์ ทองเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิยม สายน้้า
ประธานสภาเทศบาล
เลิกประชุมเวลา 14.20 น.

ไม่เห็นชอบ - เสียง
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ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเพลินจิต อินทร์แก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญศรี อารีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิยม สายน้้า)
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ้ าปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุ มสภาฯ สมัยวิ สามัญ สมั ยที่ 3
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนิยม สายน้้า)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

