รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุมสามัญที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายเสริง จินดาพันธ
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๔. นางมณี ศรีประสิทธิ์
๕. นายวิมล กลาวาจา
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง
๘. นายแสวง ชูไทย
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวงเดือน ศิรวิ งศ
๒. นายสรพงศ คำชำนิ
๓. นายวิรตั น ทวยมีฤทธิ์
๔. นายชวน ตุมนาค
๕. นายบุญนำ การกรณ
๖. นางกณิศา จันทรงาม
๗. นายธวัชชัย บุญคำ
๘. นายธนพล วงศหมื่นไทย
๙. นางตวงพร คิดจำนงค
๑๐. นายสุเทพ จันทร
๑๑. นายณรงค สิมมา
๑๒. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๑๓. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
๑๔. นางมะณีวรรณ อินทรมณี

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูใหญบานสี่แยก
ผูชวยผูใหญบานกงรถ
ผูใหญบานโคกแค
ผูชวยผูใหญบานหัวทำนบพัฒนา
ผูชวยผูใหญบานหนองซำ
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
/เริ่มประชุม...

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน เขาหองประชุม
และเชิญ คณะผูบ ริหาร พนักงานเทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม จำนวน ๑๔ คน โดยมีน ายนาวิน
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
๑. แจงกำชับใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพึ งระมัด ระวังการปฏิ บัติหนาที่
ตามหนังสืออำเภอหวยแถลง ที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๓ ลงวั นที่ ๒๙ ตุ ลาคม
๒๕๖๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามที่นายอำเภอหวยแถลง ไดแจงใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผล
ความจำเปนในการแปรญญัตติงดรายจาย(โคน) ตามที่ไดแจงแลวนั้น นายอำเภอ
หวยแถลง พิจารณาแลวเห็นวา
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บ และการตรวจเงิน ขององคก รปกครองส ว นทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๕ (๒๔) "เงินสะสม" หมายความวา เงินที่เหลื อ
จา ยจากเงิน รายรับ ตามงบประมาณรายจ ายประจำป และหรือ งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุนสำรองเงินสะสมไว
แลว และรวมทั้งเงินสะสมปกอน ๆ ดวย การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงวา
ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบของสภา ขอแปรปรับลดตัดหรือโคนเงิน
ในเทศบัญ ญัติห รือเงินในโครงการที่สภาเห็นว าไมจำเปน ออกมาใหเห็นควรตก
เปนเงินสะสม เห็นวาสภาเทศบาลตำบลกงรถสำคัญผิดในคำนิยาม “เงินสะสม”
ตามระเบียบดังกลาว
๒. ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยข อบั งคั บ การประชุ ม สภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๖ (๒) กรณี
เทศบาล นอกจากสมั ยประชุ มสามั ญ แลว เมื่ อ เห็น วาเป น เพื่ อประโยชน แห ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตำแหนง อาจทำคำรอง
ยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาแลวเห็นสมควร ก็ใหเรีย กประชุมวิสามัญได สมั ยประชุมวิสามัญ ใหมี
กำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถชี้แจงวา ฝายบริหารเสนอให
ประธานสภาขอเปดประชุมสมัยวิสามัญตอนายอำเภอหวยแถลง เพื่อจายขาดเงิน
สะสมเสนทาง คสล. สายกงรถถึงบานซาเลือด สายหัวทำนบถึงหนองนา (คสล.)
สายจากบานซาเลือดถึงบานโคกซาง (มูลดินปรับหินคลุก) ทั้งสามโครงการไดรับ
การอนุ มั ติ จ ากนายอำเภอห ว ยแถลงให เป ด สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ตามความ
เดือดรอนของประชาชน เห็นวานายอำเภอหวยแถลงไดอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
/แกไข...

๓

แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ ๓๖ ประกอบคำสั่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ
อำนาจของผูวาราชการจังหวัด ใหแกนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ประกาศ
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุมวิสามัญ ตามที่สภาเทศบาล
ตำบลกงรถ เสนอ มิใชการอนุมัติแตอยางใด
๓. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒)
ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ มาตรา ๕๑ เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิ จการ
ใดๆ ในเขตเทศบาล (๑) ใหมีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (๗) ใหมี และบำรุงการ
ไฟฟ า หรื อ แสงสว า งโดยวิ ธี อื่ น ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข อ ๒๒ ให ใ ช
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบั งคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖๐ หามไม ใหแปรญั ตติ
รายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวน
เงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจ ะไดรับคำรับ รองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคำแปร
ญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถชี้แจงวา
สภามี การปรึกษาหารือ ขอตั้งคณะกรรมการแปรญั ตติ ของรางเทศบั ญ ญั ติ ของ
งบประมาณรายจายป ๒๕๖๕ ในโครงการปรับภูมิทัศน การศึกษาดูงาน งบกีฬา
และนันทนาการ แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม คาวัสดุ วัสดุกอสรางงานไฟฟาและประปา เพราะวาในหมวดของคาไฟ
สำนั ก งานก็ ต้ั งไว อ ยู แ ล ว และหมวดคาซ อมเปลี่ ย นหลอดไฟฟ าภายในตำบล
๗๐,๐๐๐.-บาท ก็ไดตั้งไวทุกป สภาก็คงรางเดิมใหฝายบริหาร ในสวนของหมอ
แปลงไฟฟา ไดรับการซอมบำรุงจากทางกรมไฟฟาจักราชตามปกติ ทางเทศบาล
ขอความอนุเคราะหอยูแลว ทางสภาเลยมองเห็นความสำคัญของเสนทางสายรอง
ภายในตำบลที่มีความลำบากของพี่นองประชาชนในชวงขนพืชผลทางการเกษตร
ในชวงเก็บ เกี่ยวเสร็จ ในชวงเวลาปลายปยังเปนหลุมเปนบอ สัญจรยาก เห็นวา
ตามระเบียบฯ หามไมให แปรญั ตติรายจายขึ้น ใหม หรือเพิ่ มเติม รายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงิน ที่ข ออนุมั ติจาย เวนแต จะไดรับ คำ
รับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
และตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การที่
สภาฯ ขอแปรญัตติงบประมาณรายจายเพื่อตั้งจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุง
เสนทางการจราจรโดยไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น และไมไดรับคำรับรอง
จากนายกเทศมนตรีจึงมิอาจกระทำไดตามระเบียบ ในสวนของการเบิกจายนั้น
ตามระเบียบฯ ขอเบิกจากหนวยงานคลังเพื่อการใด ใหนำไปจายไดเฉพาะเพื่ อ
การนั้นเทานั้น จะนำไปจายเพื่อการอื่นไมได ฉะนั้นงบประมาณในหมวดคาไฟฟา
สำนักงานไมสามารถเบิกจายเพื่อเปนคาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม คา
วัสดุ วัสดุกอสรางงานไฟฟาและประปาไดแตอยางใด
/๔. ตามระเบียบ...

๔

๔. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพั ฒนาของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่ มเติม ขอ ๒๒/๑ เพื่อ
ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช การที่สภาเทศบาลตำบล
กงรถชี้แจงวา มีการจัดทำแผนทุกปคงไมมีปญหาคงอยูในแผนหรืออาจใชมติของ
สภาปรับเปลี่ยนแผนรองรับการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ เปนการ
สำคัญ ผิดตามระเบียบฯ ดังกลาว
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประกอบคำสั่ งจังหวั ดนครราชสี มา ที่ ๗๓๑๙/
๒๕๖๒ ลงวัน ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อ ง มอบหมายใหน ายอำเภอปฏิ บั ติ
ราชการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห งพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงกำชับใหส ภาเทศบาลตำบลกงรถได พึงระมั ด ระวังในการปฏิ บัติ
หน าที่ ให เป น ไปตามระเบี ยบ กฎหมาย หนั ง สื อ สั่ง การที่ เกี่ย วข อง และให
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติหนาที่และอำนาจ เพื่อคุมครอง
ประโยชนข องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถเปนสวนรวม และไมเกิด
ความเสียหายตอราชการจากการปฏิบัติตามหนาที่และอำนาจ
- มีสมาชิกทานใดสงสัยสอบถาม หรือไม
นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน
และผูเขารวมประชุมทุกทาน จากรายละเอียดที่ประธานสภาฯกลาวมา เปนเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย ผมคิดวาสมาชิกสภาฯทั้งคนใหมและคนเกา ก็ยังไมเขาใจใน
เรื่องดังกลาว อันไหนผิด อันไหนถูก

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- จากที่ทานเสริง จินดาพันธ กลาวมา ผมขอฝากถึ งคณะผูบ ริหาร เจา หนาที่
ที่เกี่ยวของ ขอใหจัดอบรมโดยเชิญนักกฎหมาย เชน นายทองใบ หนูไพล มาให
ความรูแกสมาชิก

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันสถานการณโควิด-๑๙ ยังมีอยู การฝกอบรม
หลั ก สูต รต าง ๆ ส ว นใหญ เปน แบบออนไลน วีดี โ อคอนเฟอเรนซ ทั้ งนี้ ห ากมี
หลักสูตรที่เกี่ยวของ จะแจงใหสมาชิกสภาฯทราบ

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน
และผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ตามหนั งสื อ จากนายอำเภอห ว ยแถลง ที่ ท า น
ประธานสภาฯไดอานใหฟง ขอใหถายเอกสารแจกสมาชิกสภาทุกทานเพื่อจะได
อานและทำความเขาใจ ตีความ อยางละเอียดตอไป ถาจะมาอานใหฟงก็ไมเขาใจ
นัก เพราะเปนภาษากฎหมาย
/นายหนูนา...

๕

นายหนูนา มูลยาพอ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่อยากใหจัดอบรมโดยเชิญนักกฎหมายมา นั้น
จะใชงบประมาณจากตรงไหน

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีถือวาทุกทานรับทราบ
เรื่อง แจงกำชับใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพึงระมัดระวังการปฏิบัติหนาที่

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๔ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนาสุดทายเปน ที่เรียบรอย
และสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมีผูใดขอแกไข

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม ๑๒ คน ครบเปนองคประชุม
จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๔

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทูถาม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ผมไดรับแบบเสนอกระทูถาม จาก นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ เขต ๒ ที่ขอสอบถามฝายบริหาร ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ อานแบบเสนอกระทูถาม และใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของสำเนาเอกสาร
แจกในที่ประชุมสภาฯ

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

แบบเสนอกระทูถาม จาก นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เขต ๒ ฝากทานประธานสภาฯถึงฝายบริหาร ดังนี้

/๑. เรื่องที่...

๖

๑. เรื่องที่บริหารเสนอการดูแลเวรยามชวงสถานการณโควิด ๑๙ ของ
อสม.และ อปพร. จายคาตอบแทนวันละ ๒๔๐ บาท แตทำไมจายจริงไดรบั แค
๑๒๐ บาท ขอใหชี้แจงใหสภาฯทราบดวย เพื่อจะไดชี้แจงใหประชาชนทราบ
เหตุผล
๒. อยากใหฝา ยบริห ารตลอดจนเจ าหน าที่ที่รับ ผิด ชอบ รายจายของ
งบประมาณที่ไดจัดการกอสรางสถานที่พักพิงของผูปวยโควิด สถานที่พักพิงบาน
ซาเลือด บานหนองบัวรองและงบประมาณการจัดซื้อของผูปวยกักตัวชวงที่ผาน
มา วาใชงบประมาณในสวนไหน และใชไปเทาไร
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญฝายบริหารตอบกระทูถาม

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขาพเจาขอชี้แจงและตอบกระทูถาม ในเบื้องตน ดังนี้
๑. กรณีคาตอบแทนผูอยูเวรยาม เทศบาลตำบลกงรถเบิกจายตามสิทธิและ
สวั ส ดิ ก ารของอาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ในสั งกั ด ศู น ย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID๑๙) และมีก ารสั่งใชอาสาสมัครปอ งกัน ภัย ฝายพลเรือ นใหป ฏิบัติห น าที่ กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสามารถเบิกจายเงินทดรองราชการ
ในเชิ งป อ งกัน หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติก รณี ฉุ ก เฉิน ซึ่ ง ได รับ การขยายวงเงิน จาก
กรมบัญชีกลางเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานทุกประเภทที่ไดรับมอบหมาย
หรือไดรับ คำสั่งปฏิบัติงานปองกันหรือยับ ยั้งภั ยพิบัติ เพื่ อเปนคาใชจ ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจาย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในอัตรา ดังนี้
๑. กรณีผูปฏิบัติงานเกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป แตไมเกิน ๑๒ ชั่วโมง ใหไดรับ
คาใชจายในอัตราวันละ ๑๒๐ บาท
๒. กรณีผูปฏิบัติงานเกิน ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับคาใชจายในอัตราวัน
ละ ๒๔๐ บาท
๒. รายละเอียดงบประมาณโครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มาของงบประมาณ มาจาก
๑. งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ
๒. งบประมาณรายจายประจำป งบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย
๓. งบประมาณจากการจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. งบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ

/๕. งบประมาณ...

๗

๕. งบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะหมวด รายจายอื่น ๆ คาจายในการเดินทางไป
ราชการฯ
๖. งบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภท
คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ ฝายบริหารจะตอบกระทูถามเปนลายลักษณอักษร สงใหสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกงรถ ทุกทาน ในภาคบายของวันจันทร ที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๔
ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ
๕.๑ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ในหมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด) ตอที่
ประชุม ขอเชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ข า พเจ า ขอเสนอญั ต ติ เ ปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรห รือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน ดังนี้

หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนั กปลั ด เทศบาล ได รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง

/เหตุผล...

๘

เหตุผล
เนื่ อ งจากครุภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอรที่ ไ ด รับ อนุ มั ติ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะมี ก ารพิ ม พ เอกสาร
คลาดเคลื่อน สำนักปลัดเทศบาลจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณ
รายจ าย พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค าครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอี ยดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้
ขอความเดิม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ ายเปน คา จั ด ซื้ อเครื่องคอมพิ ว เตอร สำหรับ งาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้ นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสั ญ ญาณนาิกาไดในกรณีที่ต องใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมี ค วามเร็ว
สัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา ๔ GHz จำนวน ๑
หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา
ไมนอยกวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑
หนวย

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
เพื่อ จ ายเปน คาจัด ซื้ อเครื่อ งคอมพิ วเตอร สำหรั บ งาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลั กษณะพื้ นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา
ไมนอยกวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑
หนวย
/(ราคา...)...

๙

ขอความเดิม
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
(สำนักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
(สำนักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑

ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณรายจา ยในงบลงทุ น ที่ ทำให คุ ณ ลั กษณะ ปริม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ
ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด
มีขอซักถามเชิญไดครับ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ
และขอบั งคับ ที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ป ระชุม สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
หมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)

มติที่ประชุม

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)
๕.๒ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขก
(สำนักปลัด)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน โซฟาไมรบั แขก(สำนักปลัด) ตอที่ประชุม ขอเชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ข า พเจ า ขอเสนอญั ต ติ เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไม
รับแขก(สำนักปลัด) ดังนี้
/หลักการ...

๑๐

หลักการ
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนั กปลั ด เทศบาล ได รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน โซฟาไมรับแขก งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก
จำนวน ๑ ตัว
เหตุผล
เนื่องจากครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขกที่ได ตั้งงบประมาณไวดังกลาวจัดซื้อเพียงโซฟาไม
รับ แขก จำนวน ๑ ตั ว ซึ่ งยั ง ไม ครบชุด รั บ แขกที่ต อ งมี โต ะ รับ แขกด ว ย ดั ง นั้ น สำนั ก ปลัด เทศบาลจึ งมี ค วาม
จำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขก งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้
ขอความเดิม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสำนักงาน
โซฟาไมรบั แขก จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก จำนวน๑ ตัว

(จั ด หาทั่ ว ไปตามราคาท อ งตลาด เนื่ อ งจากไม มี
คุณ ลั กษณะและราคาในบั ญ ชีมาตรฐานครุภั ณฑ
สำนักงบประมาณ)
ปรากฏอยู ในแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๔
ขอ ๑.๑

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสำนักงาน
โซฟาไมรบั แขก จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ ายเป น ค าจั ด ซื้ อ โซฟาไม รับ แขก จำนวน ๑ ชุ ด
ประกอบดวย
๑. โซฟาไมรับแขก จำนวน ๑ ตัว
๒. โตะรับแขก จำนวน ๑ ตัว
(จั ด ห าทั่ วไป ตามราคาท องตลาด เนื่ อ งจากไม มี
คุณลักษณะและราคาในบั ญชีม าตรฐานครุภัณ ฑสำนั ก
งบประมาณ)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๔ ขอ ๑.๑
ขอกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีก ารงบประมาณขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณรายจา ยในงบลงทุ น ที่ ทำให คุ ณ ลั กษณะ ปริม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ
ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด
มีขอซักถามเชิญไดครับ
/-เมื่อไมมี...

๑๑

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ
และขอบั งคับ ที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขก (สำนักปลัด)
มติที่ประชุม

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน โซฟาไมรับแขก(สำนักปลัด)
๕.๓ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ในหมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ วเตอร ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)
ตอที่ประชุม ขอเชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ข า พเจ า ขอเสนอญั ต ติ เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง) ดังนี้

หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกองคลัง ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
เหตุผล
เนื่ อ งจากครุภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอรที่ ไ ด รับ อนุ มั ติ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะมี ก ารพิ ม พ เอกสาร
คลาดเคลื่อน กองคลังจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณดังนี้

/งบลงทุน...

๑๒

ขอความเดิม

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
งบลงทุน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร สำหรับ งานสำนั ก งาน (จอแสดง จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอ เพื่ อจายเป น ค า จั ดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับ งาน
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน
ละ ๑๗,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีห น วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน - มีห น วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอ ยกว า ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็ว สัญ ญาณนาิก าพื้น ฐานไม หลัก (๔ core) มีค วามเร็วสัญ ญาณนาิ กาพื้ น ฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา ๔ MB
- มีหน วยความจำหลัก (RAM) หรือชนิด DDR ๔ หรือ - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีห น ว ยจั ดเก็ บ ข อ มู ล ชนิ ด SATA หรือดีก วา ขนาด - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุ ไ ม น อ ยกว า ๑TB หรื อ ชนิ ด Solid State ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จำนวน ๑ Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑
หนวย
หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา ๒ ชอง
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา
ไมนอยกวา ๓ ชอง
ไมนอยกวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑
หนวย
หนวย
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑

/ขอกฎหมาย...

๑๓

ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณรายจา ยในงบลงทุ น ที่ ทำให คุ ณ ลั กษณะ ปริม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ
ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด
มีขอซักถามเชิญไดครับ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ
และขอบั งคับ ที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)

มติที่ประชุม

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)
๕.๔ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)
ตอที่ประชุม ขอเชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ข า พเจ า ขอเสนอญั ต ติ เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา) ดังนี้

หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดป ระกาศใชเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกองการศึกษา ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ห รือ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรส ำนั ก งาน งบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จำนวน
๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
/เหตุผล...

๑๔

เหตุผล
เนื่ อ งจากครุภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอรที่ ไ ด รับ อนุ มั ติ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะมี ก ารพิ ม พ เอกสาร
คลาดเคลื่อน กองคลังจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิว เตอร หรืออิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้
ขอความเดิม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิ วเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา๑๙นิ้ว)จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย

- มี ห น ว ยความจำหลั ก (RAM) ชนิ ด DDR ๔ หรื อ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุ ไม น อ ยกว า ๑TB หรื อ ชนิ ด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จำนวน
๑ หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย (Network
Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มี ช อ งเชื่ อ มต อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรื อ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้วจำนวน ๑
หนวย
(ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สำหรั บ งาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก
(๔ core) มีความเร็วสัญ ญาณนาิ กาพื้น ฐานไม นอยกว า
๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบแบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา
ไมนอยกวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑
หนวย
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
/ปรากฏ...

๑๕
ขอความเดิม

ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ปรากฏอยู ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ปรากฏอยู ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖
ขอ ๒.๑
ขอ ๒.๑
ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข อ
๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ ทำใหคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ
ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด
มีขอซักถามเชิญไดครับ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ
และขอบั งคับ ที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)

มติที่ประชุม

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ผมขออนุญาตออกนอกหองประชุม ขอเชิญนายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯทำหนาที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ
ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม

สมาชิกสภาฯทานอื่น ๆ มีเรื่องเสนอตอที่ประชุมสภาฯหรือไม ขอเชิญครับ

นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องขอเสนอตอที่ประชุม ดังนี้
๑. ตนไมที่ปลูกบริเวณอางเก็บน้ำบานซาเลือด เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูแลง
ขอรถน้ำเทศบาล ไปรดน้ำตนไม
๒. ขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดติดตามการดำเนินการงานกอสรางถนน คสล.
เสนโรงเรียนบานซาเลือด - สถานีรถไฟหนองกะทิง
๓. ขอบคุณผูนำชุมชนที่มารวมประชุมและรับฟงปญหารวมกัน
/นายอำนวย...

๑๖

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

-เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องขอเสนอตอที่ประชุม คือ ขณะนี้ถนน
หนทางดีแลว ขอฝากฝายบริหารหาปายจราจร ชะลอความเร็วในเขตชุมชน

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอฝากฝายบริห ารชวยเรงรัดการดำเนิ นงานกอสราง
ถนน คสล.สายบานกงรถ - โคกแค ใหดวย

นายธวัชชัย บุญคำ
ผูใหญบานสี่แยก

- เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน
ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องสอบถามและเสนอตอที่ประชุม
๑. ขอติดตามโครงการเจาะบอน้ำบาดาลและติดตั้งแผงโซลาเซลล ผมได
นำเรื่องมายื่นตั้งแตเดือนมีนาคม จึงขอสอบถามวาไดดำเนิน การสงเรื่องตอให
หรือไม
๒. กรณีโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ ในชวงฤดูฝนที่ผานมา น้ำไมไหลไป
ตามท อแต ไหลลงใตท อ ขอให ต รวจสอบด ว ย หากถึ งหน า ฝนป ห น าอาจจะมี
ปญหาถนนทรุด ตองเสียงบประมาณในการซอมแซม
๓. เรื่อ งการสำเนาเอกสารแนบหนั งสื อ ส ง มั น ดำอ า นไม ออก ขอให
เทศบาลฯแกไขดวย แตถาเปนหนังสือที่สงตอ ๆ กันมาก็ไมเปนไรครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันขอชี้แจงและตอบขอซักถามจากผูเขารวมประชุม ดังนี้
๑. ตามที่ทานแสวง ชูไทย ขอรถน้ำไปรดตนไมที่ปลูกบริเวณอางเก็บน้ำ
บานซาเลือด ฝายบริหารไดแจงพนักงานขับรถบรรทุกน้ำแลว
๒. ในส ว นของถนนฝายบริห ารไดเสนอโครงการที่เกิ น ศัก ยภาพของ
เทศบาลไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว เชน ถนนเสนทางตำบลกงรถ
เชื่อมกับตำบลหินโคน
๓. ในสวนของ ทานอำนวย โคตรชมภู เกี่ยวกับปายจราจร ฝายบริหาร
จะรับไวพิจารณาดำเนินการ
๔. ตอบในสวนขอซักถามของนางสาวชยุดาพร พาเรือง ผูรับจางแจงวา
จะลงงานในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แตยังไมเห็นเขามาดำเนินการ ซึ่งจะได
เรงรัดใหอีกครั้ง
๕. ขอบคุ ณ ผู ใ หญ ธวั ช ชั ย บุ ญ คำ ที่ ไ ด ใ ห ข อ เสนอแนะ ซึ่ ง จะได
มอบหมายกองชางดำเนินการ
๖. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯผูนำชุมชน อสม. และพี่นองประชาชน ที่ได
เขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

นายสรพงศ คำชำนิ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน
ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับโครงการสรางซองบังคับสัตว หากมี
งบประมาณจะโอนกลับมาทำเหมือนเดิม
/นายวิรัตน...

๑๗

นายวิรัตน ทวยมีฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน
ราชการและผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ตามที่ ผ มได รั บ มอบ หมายจาก
นายกเทศมนตรี เขารวมประชุม เรื่อง คุณธรรม ในหนวยงาน ซึ่งอำเภอหวยแถลง
จะไดแจงแนวทางอีกครั้ง และแจงหากทานใดมีความประสงคจะฉีดวัคซีนเข็มที่
๓ สามารถไปฉีดไดเลยที่โรงพยาบาลหวยแถลง

นายบุญนำ การกรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน
ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะนำเสนอตอที่ประชุม ดังนี้
๑. การอ างวาไมรูก ฎหมาย ไมสามารถอา งได ท านจะตอ งทำความเข าใจกั บ
ระเบียบ กฎหมาย จะใหใครมาอธิบายก็เหมือนกัน เพราะระเบียบ กฎหมาย
เขียนไวเหมือนกัน
๒. ไดรับแจงจากเจาอาวาสวัดบานหนองซำ จะจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีงาน
บุญกุมขาวใหญ วันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕

นางตวงพร คิดจำนงค
ผูใหญบานโคกแค

- เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน
ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามการซอมไฟฟาบานโคกแค ลาชา
มากทั้งที่ทำหนังสือรองเรียนเปนลายลักษณอักษร

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ
ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม

ลำดับตอไปขอเชิญประธานสภาฯขึ้นทำหนาที่

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณ
ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา
บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร
ลงชื่อ

อำนวย โคตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ลงชื่อ

วิมล กลาวาจา
(นายวิมล กลาวาจา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ลงชื่อ...

๑๘

ลงชื่อ

ลงชื่อ

แสวง ชูไทย
(นายแสวง ชูไทย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ชยุดาพร พาเรือง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยุดาพร พาเรือง)

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

