รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผูมาประชุม
๑. นางอรอนงค
ทองอะคราว
๒. นายธนานันท
เที่ยงฟู
ซื่อตระกูล
๓. นางศศิวรรณ
๔. นายสมอาจ
สีเสน
๕. นางสุภาภรณ
ไทยวงศ
๖. ร.อ.ประเสริฐ
เพิ่มพูล
๗. นางสาวพรรณอร สารสืบ
๘. นางกิ่งแกว
แสงรุง
๙. นางลัดดา
จันทราช
๑๐. ร.ต.วิเชียร
ฝนมณีวรรณ
ชัยสงคราม
๑๑. นางสมพร
๑๒. นายธนากิจ
แปลกปลาด
๑๓. นายสงา
กันทะ
๑๔. นายอํานวย
เสนาวรรณ
๑๕. นายสมนึก
ตันชุม
๑๖. นายบริสุทธิ์
ราชาตัน
๑๗. นายอินถา
ปนตาติ๊บ
นันตะกูล
๑๘. นายชัยวัฒน
ผูเขารวมประชุม
สมพงษ
๑. นายบุญสง
๒. นางกนกวรรณ
สมานวงศ
วังโว
๓. นายเดช
๔. นายสนั่น
โนจากูล
๕. ร.ต.ต.สังเวียน
นาคยิ้ม
๖. นายธัชนะ
โตวิยานนท
๗. นางจุฑามาศ
เรือนสอน
๘. นางวาสนา
มงคลสิทธิ์
นันตะกูล
๙. นางนิดา
๑๐. นายธานินทร
ปญญาดี
๑๑. นายธนบดี
ศิริมังฆศรี
๑๒. นางนวรัตน
ศิริผัด
๑๓. นายศักดินนท
ขัดเชียงแสน
๑๔. นายจตุพร
สุวรรณแพร
๑๕. นางพัทธนันท
รักษดิษฐสกุล
๑๖. นางสาวปรียดา
กาวิชัย
๑๗. นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ
คชาปญญา
๑๘. นางดารุณี
๑๙. นายวรกมล
ตันบุตร
๒๐. นางสาวปุณญิสา สุขเรือง
ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายอาทิตย
ออนหวาน
๒. นางกนกอร
เครือแกว

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายบริหารงานทัว่ ไป
หน.ฝายบริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายชัยวัฒน นันตะกูล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ที่เคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ
เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม
สภาฯ มีมติกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบองค
ประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นางอรอนงค ทองอะคราว - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทุกทานรวมพิธีเปดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
- โครงการไขเลือดออก บานพิชัย หมูที่ ๑
- โครงการนวดแผนไทย บานใหมพัฒนา หมูที่ ๑๓
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
- โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับ บานทรายใต หมูที่ ๘
- โครงการอบรมการเลนฟุตซอล บานสันติสุข หมูที่ ๑๕
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาพเจานางศศิวรรณ
สมาชิกสภาฯ
ซื่อตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดวยในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๑
ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นวารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ดังกลาว เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหสภา
เทศบาลรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ ตอไป
นางอรอนงค ทองอะคราว - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเสนอรายงานการประชุมของ
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
หรือไม

-๓สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมสี มาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ขอมติจากที่
ประธานสภาฯ
ประชุมทานใดใหความเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มติรับรองเปนเอกฉันท จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓

นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ เสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
นายอํานวย เสนาวรรณ
สมาชิกสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน
ขาพเจา นายอํานวย เสนาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเสนอผลพิจารณาตอที่ประชุม ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย

ผูเขาประชุม
๑. นายอํานวย เสนาวรรณ
๒. นายธนานันท เที่ยงฟู
๓. นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

๑. นายบุญสง สมพงษ

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ผูรวมประชุม
ในการประชุมครัง้ แรก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม
แลว จึงไดเริ่มการประชุมและมีมติเลือกนายอํานวย เสนาวรรณ เปนประธานคณะกรรมการฯ และนาง
ศศิวรรณ ซื่อตระกูล เปนเลขานุการฯ
เนื่องจาก ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียดและรับเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลา ๔ วัน นับแตสภาทองถิ่น
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ โดยกําหนด ระหวางวันที่ ๑๑ สิงหาคม และวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๐ ตั้ง แตเ วลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. กําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติเ สนอรางเทศบัญ ญัตินั้น
ตามรางและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาเทศบาล

-๔เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาใน วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติไดประชุม ณ หองประชุมสภาเทศบาล สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยละเอียดแลว ปรากฏวาไมมีผูบริหารหรือสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเสนอ คําแปรญัตติแตอยางใด และในวันนี้มีนายบุญสง สมพงษ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ไดมารวมประชุมชี้แจงการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ จึงไดรวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไมมีการแกไข
๒. เทศบัญญัติ เรือ่ ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ไมมีการแกไข
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. รายงานประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
ไมมีการแกไข
๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไมมีการแกไข
๕. รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
ไมมีการแกไข
๖. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ
รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไมมีการแกไข
๗. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายแยกตามงบ/หมวด
ประเภทรายจายและแผนงาน
ไมมีการแกไข
ไมมีรายการอื่นใดเปลี่ยนแปลงและแกไข คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว
เห็ นวารายละเอี ยดในร างเทศบั ญ ญั ติ ฯ มีความเหมาะสมและถูก ตอ งตามระเบี ยบ จึ งมี ม ติให คงร างเดิม
ทุกประการ พรอมสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๑ รายงาน
ตอประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ตอไป

นางอรอนงค ทองอะคราว
- คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดเสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมเปนการเรียบรอยแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๑ กําหนดไววา ในการพิจารณาราง
เทศบัญญัติ วาระที่ ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะทีม่ ีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติ แกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปน
อยางอื่น
- ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอมติทปี่ ระชุมวาจะ
เห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ หรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

-๕นางอรอนงค ทองอะคราว
- ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประธานสภาฯ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๒ กําหนดไววา ในการพิจารณาราง
เทศบัญญัติ วาระที่ ๓ ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติใหมีการ
อภิปราย ถามีเหตุอันควรและในการพิจารณาใหทปี่ ระชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะให
ตราเปนเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑทีดินและสิ่งกอสราง
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองชาง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวด คาครุภัณฑ และ คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง
กรณีมิไดกอหนี้ผกู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
การขออนุมัตกิ ันเงินรายจายหมวด คาครุภัณฑ และ คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางกรณีมิไดกอหนี้ผกู พัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ตามเทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองชางไดตั้ง
งบประมาณรายจาย หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๔๐,๔๐๐.- บาท และรายจาย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองชางไดตั้งงบประมาณ
รายจาย หมวด คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเงิน ๗๔,๘๐๐.- บาท ซึ่งสภาเทศบาลมีมติใหเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงคุณลัก ษณะพื้ นฐานครุภัณฑ คอมพิ วเตอร เพื่ อ ให ตรงตามเกณฑ ราคากลางและคุณลัก ษณะพื้ นฐาน
ครุภัณฑครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่
สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ประกอบกับ บันทึกขอความ กองคลัง ที่ ลป ๕๒๘๐๔/ ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแจงแนวทางปฏิบัติการกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ อยูระหวางการนําเสนอขอจัดหาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ตอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัดเห็นชอบ และรายจายหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง ซึ่งอยูร ะหวางการเรียกทําสัญญา และการประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิกส
ซึ่งยังมิไดกอหนีผ้ ูกพันแตอยางใด และไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนี้ เทศบาลเมืองพิชัยมี

-๖ความจําเปนจะตองใชจายเงินเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวนั้นตอไปอีก ดังนั้น เพื่อใหโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนสูงสุด จึงขอเสนออนุมัติกันเงิน คาครุภัณฑ และคาครุภัณฑ
ที่ดินสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน ตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม ๗๔,๘๐๐ บาท
จํานวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครือ่ งละ ๑๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๒
๒. เครื่องพิมพเลเซอร
เปนเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ ายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิม พเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา สําหรั บกระดาษขนาด A ๓
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๓๕ หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๓ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที
(ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๔

-๗๓. เครื่องสํารองไฟ
เปนเงิน ๕,๘๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ
๕,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
(๑) โครงการกอสรางลานจอดรถพรอมถนนทางเชื่อมบริเวณอาคารสํานักงาน
เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางลานจอดรถพรอมถนนทางเชื่อมบริเวณอาคารสํานักงาน โดยทําการกอสรางลานจอดรถ
พรอมหลังคาคลุม ทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร พรอมบอพัก เพื่อระบายน้ําจากลานจอดรถ
และทางเชื่อม ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๒๕ ขอ ๒๘
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
(๑) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานเดน หมู ๑๓
จํานวน ๒ จุด
เปนเงิน
๗๐๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานเดน หมู ๑๓ จํานวน ๒ จุด ดังนี้
๑) บริ เ วณบ า นเลขที่ ๑๗๑/๑ ไปทางทุ ง นาถึ ง ลํ า เหมื อ ง โดยทํ า การก อ สร า งท อ ระบายน้ํ า ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๘๗.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๗ ขอ ๔๘
๒) บริเวณบานเลขที่ ๑๔๙ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม
ประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๗ ขอ ๔๗
(๒) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานตนมื่น หมู ๑๔
จํานวน ๓ จุด เปนเงิน
๗๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานตนมื่น หมู ๑๔ จํานวน ๓ จุด
ดังนี้
๑) บริเวณบานเลขที่ ๑๓๘ ถึงบานเลขที่ ๗๕ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐
เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๘ ขอ ๔๙
๒) บริเวณบานเลขที่ ๑๖๙ ถึงบานเลขที่ ๑๗๔ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐
เมตร ความยาวรวมประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๘ ขอ ๕๐
๓) บริเวณหลังวัดตนมื่น ลงสูแมน้ําวัง โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
ความยาวรวมประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร พรอมหูชาง ค.ส.ล. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๘ ขอ ๕๑

-๘(๓) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทรายใต หมู ๘
จํานวน ๒ จุด
เปนเงิน
๘๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทรายใต หมู ๘ จํานวน ๒ จุด
ดังนี้
๑) บริเวณบานเลขที่ ๓๑ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม
ประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๒๘ ขอ ๒๘
๒) บริเวณปากทางปอมสายตรวจพิชัย ถึงบานเลขที่ ๑๙๑/๗๕ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๒๘ ขอ ๒๙
(๔) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานฝายนอย หมู ๙
จํานวน ๒ จุด
เปนเงิน
๙๘๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานฝายนอย หมู ๙ จํานวน ๒ จุด
ดังนี้
๑) บริเวณ ฌาปนสถานบานฝายนอย โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
ความยาวรวมประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๐ ขอ ๓๓
๒) บริเวณ บานเลขที่ ๑๑๑/๔ ถึงสามแยกทางไปฌาปนสถาน บานฝายนอย โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.
ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๗๒.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๑ ขอ ๓๕
(๕) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู ๓
จํานวน ๒ จุด
เปนเงิน ๑,๖๑๓,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ก อ สร า งท อ ระบายน้ํ า ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทั บ หลั ง ท อ บ า นม อ นเขาแก ว หมู ๓
จํานวน ๒ จุด ดังนี้
๑) บริเวณ บานเลขที่ ๓๘ ถึงบานเลขที่ ๑๗ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐
เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๓๔.๐๐ เมตร พรอมบอพัก และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๒๒ ขอ ๑๗
๒) บริเวณ บานเลขที่ ๑๒๖ ถึงบานเลขที่ ๕๑/๑ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖๕๖.๐๐ เมตร พรอมบอพัก และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๒๓ ขอ ๑๙

-๙(๖) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานใหมพัฒนา หมู ๑๓
บริเวณถนนวงแหวนไปทางทุงนา ถึงบานเลขที่ ๑๒
เปนเงิน ๖๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานใหมพัฒนา หมู ๑๓ บริเวณ
ถนนวงแหวนไปทางทุงนา ถึงบานเลขที่ ๑๒ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐
เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๕๒.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๓๕ ขอ ๔๓
(๗) โครงการกอสรางผนังกันตลิ่งบริเวณหวยโจตอจากจุดเดิม บานตนมื่น หมู ๑๔
เปนเงิน ๗๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางผนังกันตลิ่งบริเวณหวยโจตอจากจุดเดิม บานตนมื่น หมู ๑๔ โดยทําการกอสรางผนังกัน
ตลิ่ง ความยาวรวมประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๔๖ ขอ ๑๔
(๘) โครงการกอสรางผนังกันตลิ่งลําหวยบอแกวบริเวณสะพาน บานพิชัย หมู ๑
เปนเงิน ๕๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางผนังกันตลิ่งลําหวยบอแกวบริเวณสะพานบานพิชัย หมู ๑ โดยทําการกอสรางผนังกัน
ตลิ่ง ความยาวรวมประมาณ ๑๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๔๖ ขอ ๑๓
(๙) โครงการขุดสระน้ํา บานมอนเขาแกว หมู ๓
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาขุดสระน้ํา บานมอนเขาแกว หมู ๓ โดยทําการขุดหนองน้ําสาธารณะเดิมและทําการกอสรางผนัง
กันตลิ่ง พรอมชองระบายน้ํา ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๔๗ ขอ ๑๗
๓. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค บานมอนเขาแกว หมู ๓ บริเวณฌาปนสถาน
เปนเงิน ๓๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค บานมอนเขาแกว หมู ๓ บริเวณฌาปนสถาน โดยทําการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค จํานวน ๑ หลัง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๙๕ ขอ ๒๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงิน
ขอ ๕๙ ในกรณีทมี่ ีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง ยังมิไดกอหนี้ผกู พัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัตกิ ันเงินตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึง่ ป
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

-๑๐นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
กรณียังมิไดกอหนีผ้ ูกพัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาฯทานใด
จะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
วาใหความเห็นชอบใหอนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอ หนี้ผกู พัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
อีกระยะเวลาหนึง่ ป หรือไม ขอไดโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๕
นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย รายจายหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (สํานักปลัดเทศบาล)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง การขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวด คาครุภัณฑ และ คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง
กรณีมิไดกอหนี้ผกู พัน
หลักการ
การขออนุมัตกิ ันเงินรายจายหมวด คาครุภัณฑ และ คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางกรณีมิไดกอหนี้ผกู พัน
เหตุผล
ต า ม เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๐
สํานัก ปลั ดเทศบาล ไดตั้ง งบประมาณรายจ าย หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุ ภัณฑคอมพิ วเตอร เป นเงิ น
๓๕,๑๐๐.- บาท ซึ่งสภาเทศบาลมีมติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อให
ตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ตามการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ และตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประกอบกับบันทึกขอความ กองคลัง ที่ ลป ๕๒๘๐๔/ ๖๕๒
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแจงแนวทางปฏิบัติการกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐

-๑๑เนื่องจากมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ อยูระหวางการนําเสนอขอจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัดเห็นชอบ ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตอยาง
ใด และไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนี้ เทศบาลเมืองพิชัยมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน
เพื่อดําเนินการโครงการดังกล าวนั้นตอไปอีก ดังนั้น เพื่อ ใหโ ครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทั น
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
อนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
๑.คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้

รวม

๓๕,๑๐๐ บาท

๑. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน (จอขนาดไม น อ ยกว า ๑๙ นิ้ ว )
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๕
๒. เครื่องสแกนเนอร
เปนเงิน ๓,๑๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐.-บาท
เปนเงิน ๓,๑๐๐.-บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐ X ๔,๘๐๐ dpi
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงิน
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

-๑๒ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ บุญสง สมพงษ
ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอ ญัตติ เรือ่ ง
ประธานสภาฯ
การขออนุมัตกิ ันเงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย รายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนีผ้ ูกพัน มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
หรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
- หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
วาใหความเห็นชอบอนุมัติใหกันเงิน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี
มิไดกอหนี้ผูกพัน ออกไปอีกหนึ่งปหรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณียังไมกอ
หนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองคลัง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณียังไมกอ หนีผ้ ูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณียังไมกอหนีผ้ ูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๓เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองคลังไดตั้งงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรไวแลว แตเนื่องจากเนื่องจากอยูร ะหวางการพิจารณาคุณลักษณะ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด และกองคลังยังไมไดกอหนีผ้ ูกพันโดยครุภัณฑดังกลาวยังมีความจําเปนตองใช จํานวน
๕ รายการ เปนเงินรวมทัง้ สิ้น ๙๐,๔๐๐.-บาท (เกาหมื่นสีร่ อยบาทถวน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอย
กวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๘ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ
๒) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB ตอง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHz
- มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาด ไมนอย
กวา ๑ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๕

-๑๔(๒) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด ไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๔
(๓) เครื่องสแกนเนอร
จํานวน
๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๓,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑
ชอง
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๘
(๔) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๑๑,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน
๑๑,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลั ก ษณะพื้ นฐานครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๗
(๕) จอภาพแบบ LCD หรือ LED
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

-๑๕- มีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอ ยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๙ ในกรณีที่ มี ร ายจ า ยหมวดค าครุ ภัณ ฑ ที่ ดิ นและสิ่ ง ก อ สร า ง ยั ง มิ ไ ดก อ หนี้ผู ก พั น
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคก รปกครองส วนท อ งถิ่นยัง มิ ได ดําเนินการก อ หนี้ผู ก พั นตามเงื่ อ นไขในวรรคหนึ่ ง
ให ขออนุ มั ติข ยายเวลาเบิ ก จ า ยเงิ นไดไ ม เ กิ นอี ก หนึ่ ง ป ต อ สภาท อ งถิ่น หรื อ กรณี มี ความจํ าเป น ต อ งแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ ทําให ลัก ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ กอ สร าง
ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาพทองถิ่น แลวแกกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือมี
เงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ลงชื่อ บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
( นายบุญสง สมพงษ )
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอ ญัตติ เรือ่ ง
ประธานสภาฯ
ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณียังไมกอหนีผ้ ูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม
ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
- หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
วาใหความเห็นชอบอนุมัติใหกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
กรณียังไมกอหนี้ผกู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ออกไปอีกหนึ่งป หรือไม
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

-๑๖ระเบียบวาระที่ ๗
นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวด คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง กรณียังมิไดกอหนีผ้ ูกพัน
หลักการ
การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวด คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
กรณียังมิไดกอ หนีผ้ ูกพัน
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองการศึก ษาไดตั้ง
งบประมาณรายจาย แผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกั บการศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่ งก อสราง
ประเภทคาบํารุง รักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่งก อสร าง คาปรับ ปรุงภูมิทัศนรอบศูนยพั ฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
พิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกัน
เงินตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แลวนั้น
เนื่องจาก ในป งบประมาณ ๒๕๖๐ ไดรับอนุมัติใหป รับปรุง ภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
และไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ แลวแตไมมีผูซื้อแบบ จึงยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ซึ่งเทศบาลเมือง
พิชัยมีความจําเปนจะตองใชจายเงินเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวนั้นตอไปอีก ดังนั้น เพื่อใหโครงการที่ไม
สามารถดําเนินการให แล วเสร็ จ ทั นภายในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไปไดดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนสูงสุด จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินรายจาย
หมวด คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ งกอ สราง กรณียังมิ ไดกอ หนี้ผูก พันตอสภาเทศบาลเมืองพิ ชัย ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยเด็กเล็ก
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อจ ายเป นคาใชจ ายในการปรับ ปรุง ภูมิ ทัศนร อบศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ ก ทั้ งทรัพ ยสิ นอื่ น ๆ ที่ชํารุ ดทรุดโทรม
จําเปนตองทําการซอมแซมและตอเติมสิ่งกอสรางอื่น ๆ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๗๑ ขอ ๑๕
ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ด ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน

-๑๗ขอ ๕๙
ในกรณีที่ มีรายจ ายหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่ งกอ สร าง ยัง มิไดกอ หนี้ผู กพั น
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดัง กล าวที่ ทํ าให ลั ก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ยน หรื อ เปลี่ยนแปลงสถานที่ ก อ สราง ใหขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอ ญัตติ เรือ่ ง
ประธานสภาฯ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิง่ กอสรางกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
- หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
วาใหความเห็นชอบอนุมัติ ใหขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางกรณียงั มิไดกอ หนี้ผกู พัน หรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายรายการใหม หมวดคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการขออนุมัติกันเงิน
รายจายหมวดคาครุภัณฑ และคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน (กองชาง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอทีป่ ระชุมสภา

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ขาพเจานางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ขอเสนอญัตติ ดังนี้

-๑๘ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และการขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑ และคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวด คาที่ดินและสิง่ กอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และการขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคาครุภัณฑ และคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน
เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองพิชัย ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูใหญบานและราษฎรบานสามัคคี หมู ๒
แจงวา ถนนสาธารณะบานสามัคคี หมู ๒ บริเวณดานขางโรงน้ําแข็งชํารุดเสียหาย เกรงจะเกิดอันตรายกับผูใช
เสนทางสัญจรไปมา ขอใหทางเทศบาลฯ ซอมแซม กองชางไดทําการสํารวจและซอมแซมถนนดังกลาวหลาย
ครั้งแลว แตยังชํารุดในจุดเดิม และไมสามารถใชการไดดี เนื่องจากถนนดานลางเกิดการทรุดตัว และถนน
ดังกลาวเปนทางเชื่อมระหวางหมูบานจึงทําใหมีปริมาณรถที่ใชเสนทางสัญจรไปมาจํานวนมาก ซึ่งซอมแซม
บํารุงรักษาปกติไมได แนวทางการแกปญหาตองทําการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมที่ทรุดตัว และ
มีความหนาตามมาตรฐานเพื่อรับน้ําหนักรถที่ใชเสนทางสัญจรไปมาได เทศบาลเมืองพิชัย ไมไดตั้งงบประมาณ
ในการดําเนินการดังกลาว และมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขสภาพถนนใหมีการใชงานไดดี
ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหไดมาก
ที่สุด สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับราษฎร และบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
มีความจํ าเปนตอ งขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายเพื่อตั้งจ ายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด คาที่ดินและสิง่ กอสราง
๑. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู ๒ บริเวณซอยขางโรงน้ําแข็ง จํานวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู ๒ บริเวณซอยขางโรงน้ําแข็ง โดยทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ ๕.๕๐ – ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๔.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๓
โดยขอโอนลดงบประมาณ จาก
กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด คาใชสอย
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรมการประกวดตาง ๆ รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาจางดนตรี
คาจางการแสดง คาตอบแทนวงดุริยางคคาจัดทําปายประชาสัมพันธอาหาร เครือ่ งดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๗๒ ขอ ๖

-๑๙- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ คาใชจายในพิธีเปดงาน ดอกไม
ลูกโปง ปายผาแพร คาจางดนตรี คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญของรางวัล คาถวยรางวัล เงินรางวัลในการ
ประกวดขวัญใจเด็ก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๖๑ ขอ ๑๐
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต/รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน
๑๐๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาของรางวัลผูสูงอายุ ดนตรีพื้นเมือง คาตอบแทนการแสดง มหรสพ คาดอกไม พิธีทางศาสนา
พิธีเปดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๗๑ ขอ ๓
รวมรายการโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท
และโอนลดงบประมาณ จํานวน ๓ รายการ เปนเงินทัง้ สิ้น ๔๘๘,๐๐๐ บาท และเนื่องจากโครงการ
ดังกลาวไมสามารถกอหนีผ้ ูกพันไดทันภายในปงบประมาณนี้ เทศบาลเมืองพิชัยมีความจําเปนจะตองใช
จายเงินเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวนั้นตอไปอีก จึงขอเสนออนุมัตกิ ันเงิน คาครุภัณฑและคาครุภัณฑ
ที่ดินสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู ๒ บริเวณซอยขางโรง
น้ําแข็ง เปนเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท ตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕
การกันเงิน
ขอ ๕๙
ในกรณีที่ มีรายจ ายหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่ งกอ สร าง ยัง มิไดกอ หนี้ผู กพั น
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเ สนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดเสนอ ญัตติ เรือ่ ง
ประธานสภาฯ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวด
คาครุภัณฑ และคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน มีสมาชิกสภาฯ
ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ

-๒๐สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
- หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
วาใหความเห็นชอบอนุมัติ ใหโอนงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

นางอรอนงค ทองอะคราว - และขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วาใหความเห็นชอบอนุมัติใหกันเงิน
ประธานสภาฯ
รายจายหมวดคาครุภัณฑ และคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีมิไดกอหนีผ้ ูกพัน
ออกไปอีกหนึ่งป หรือไม ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่อง อื่น ๆ

นางอรอนงค ทองอะคราว
- มีสมาชิกทานใด จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอื่นอีก ขอปดการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ณ บัดนี้ และขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร และเจาหนาทีท่ กุ ทานที่รวมประชุมสภาฯ
ในวันนี้ทุกทาน
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน นันตะกูล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย

