รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------ผูมาประชุม จํานวน .............๑๐..........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชือ่ -สกุล
นายอนุภาส สินธุส อาด
นายตุลา ชินวงศ
นายจริยวัฒน วรพันธ
นางปราณีต เสวตวงษ
นายเสนห วัตรวิลยั
นายชรินทร บัวผัน
นายบุญสอน คงนวล
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
นายจารึก ดวงเผือก
นางสุดารัตน สิทธิวงษ
นายพิเนตร วรรณนิยม
นางอรุณ พยันตา

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

ลายมือชือ่
ตุลา ชินวงศ
จริยวัฒน วรพันธ
ปราณีต เสวตวงษ
เสนห วัตรวิลัย
ชรินทร บัวผัน
บุญสอน คงนวล
จักรกฤษณ มากประดิฐ
จารึก ดวงเผือก
สุดารัตน สิทธิวงษ
พิเนตร วรรณนิยม
อรุณ พยันตา

หมายเหตุ
ลา

ผูเขารวมประชุม..............................คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชือ่ -สกุล
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายธนวัฒน โพธิสาร
นายปราโมทย ขาวศรี
นายสําเนาว อันประสิทธิ์
นายบุญพา คงชนะ
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
นายโมรา เพ็ชรคง
นางอารีย พันธธร
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
นางสาวพจนา แกววารี
นายชุมพล แกวโรย
นางสาวสายสุนยี  ศรีนวล
นางสาวเกวลิน รุง เรือง
จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายสราวุธ สืบเพ็ชร
นางสาวสุกญ
ั ญา มิตรเมฆ
นางสมบุญ พุม พรอมจิตร
นางอภิญญา จันทสิงห

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ผูอ าํ นวยการกองชาง
ผูอ าํ นวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิตกิ รชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นายชางโยธาชํานาญงาน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักทรัพยากรบุคคล

ลายมือชือ่
สุพจน พุมพรอมจิตร
ปราโมทย ขาวศรี
สําเนาว อันประสิทธิ์
บุญพา คงชนะ
โมรา เพ็ชรคง
อารีย พันธธร
สุภาพร ขาวชํานาญ
พจนา แกววารี
ชุมพล แกวโรย
สายสุนยี  ศรีนวล
เกวลิน รุง เรือง
พงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
สราวุธ สืบเพ็ชร
สุกญ
ั ญา มิตรเมฆ
สมบุญ พุม พรอมจิตร
อภิญญา จันทสิงห

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
เมือ่ ถึงเวลานัดหมาย นางอรุณ พยันตา เลขานุการสภา ไดตรวจสอบรายชือ่ สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูเขารวมประชุม โดยไดแจงในที่ประชุมในกรณีท่ี นายอนุภาส สินธุสอาด ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ไมสามารถเขาประชุมได เนื่องจากมีเหตุจําเปนเรงดวน จึงใหนายตุลา ชินวงศ รองประธานสภา
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑
นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ
นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
-ไมมี
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
เรี ยนท า นประธานสภา สมาชิก สภา ผู เ ข าร ว มประชุม ทุ ก ท าน กระผม
นายสุพจน พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย มีขอราชการ
ที่จะแจงใหทุกทานทราบดวยกัน ๓ เรื่อง
๑. เรื่องโครงการที่ทางคณะผูบริหารไดยื่นเสนอของบประมาณจากทาง
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในงบประมาณป ๒๕๖๑ จํานวน
ทั้งหมด ๔ โครงการ
๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงทรัพย-จันทรเจริญ
หมูที่ ๔ งบประมาณ ๑๑,๙๔๑,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร
๒) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ-น้ําตก
ทุงยอ หมูที่ ๓ งบประมาณ ๗,๖๘๗,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๒,๕๐๐
เมตร
๓) โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองนอย หมูท่ี ๕ งบประมาณ
๙,๔๔๘,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๔,๑๐๐ เมตร
๔) โครงการปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ น ห นองน้ํ า ทะเลทรั พ ย เ พื่ อเป น แหล ง
ทองเที่ยวชุมชน หมูที่ ๗ งบประมาณ ๕,๒๔๑,๐๐๐ บาท
ทัง้ ๔ โครงการไดรบั การพิจารณาบรรจุอยูใ นแผนพัฒนาของจังหวัดเปนที่
เรียบรอยแลว ก็ตองรองบประมาณในป ๒๕๖๑ ตอไป
๒. เรื่องการของบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุคของทาน
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในสมัย คสช. นั้น มีเงื่อนใขตางๆ
มากมายจะชีแ้ จงทานประธานสภา และทานสมาชิกสภา ไดรับทราบวา
มีแนวทางที่จ ะพิจารณาหลายเรื่องหากเราของบประมาณจากกรมฯ
จะตองพิจารณาจากเงินสะสมของเราที่มีอยูดวย หาก อปท. ใดที่ยังมี
เงินสะสมจํานวนมาก กรมฯก็จะไมพจิ ารณางบประมาณให ดังนัน้ กรมฯ
จึงมีหนังสือสัง่ การให อปท. นัน้ จายขาดเงินสะสมใหหมด หรือใหมาก
ทีส่ ุด ถึงจะไดรบั การพิจารณางบประมาณใหเรา โดยใหเหตุผ ลวาถาใน

๓

เมื่อ อปท. มีงบประมาณอยูแลวทําไมจึงตองของบประมาณจากกรมฯ
อีก จึงไดนาํ เรียนใหทา นประธาน และทานสมาชิกสภาทราบ
๓. เรื่องคดีที่ นายสุพจน พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย
ถู ก กล า วหาว า ทุ จ ริ ต ในหน า ที่ น้ั น ทาง พล.ต.อุ ด มวิ ท ย อโนวั ล ย
ผบ.มทบ.๔๔ ไดเชิญกระผมเขาไปพูดคุย ณ คายเขตอุดมศักดิ์จังหวัด
ชุมพร และทานไดส่ัง การใหผมนําเรียนในที่ประชุมทุก แหงที่มีการ
ประชุม ไมวาจะเปนที่ จังหวัด อําเภอ หรือสภาฯ ใหรับทราบตรงกันวา
ขณะนี้ พล.ต.อุดมวิทย อโนวัลย ผบ.มทบ.๔๔ ไดรับทราบคดีนี้เปนที่
เรียบรอยแลว และทานเห็นถึงความผิดปกติในเรือ่ งของคดีความหลายๆ
อยาง จึงไดสั่งการใหระงับเรื่องการสอบสวน นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ตํ าบลทะเลทรั พ ย ไว ช่ั ว คราวโดยจะมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึน้ มาสอบสวนใหมอกี ครั้ง ทานจึงไดใหผมมานําเรียนใน
ที่ประชุมทุกแหงใหที่ประชุมไดรับทราบโดยทั่วกัน
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่
๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิกตรวจดูกอ น
เขาประชุม สมาชิกทานใดมีความคิดเห็นในสวนใดของรายงานการประชุม
บางครับ ถาไมมีขอถามมติทปี่ ระชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยเสียงขางมาก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ขอใหทป่ี ระชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยไดเสนอเพือ่ กําหนด
สมัยการประชุมสภา เชิญครับ

๔

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย และทาน
คณะผูบ ริหารทุกทาน กระผมนายพิเนตร วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป
๒๕๖๐ ดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สมัยที่ ๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๐
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ถึง
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก
๑. นายจารึก ดวงเผือก
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายจริยวัฒน วรพันธ
๕. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๖. นางปราณีต เสวตวงษ

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวา การกําหนดสมัยประชุม
จะเปนไปตามทีท่ า นสมาชิกเสนอ สรุปกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๖๐ กําหนดดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สมัยที่ ๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๐
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ถึง
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.๒ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ เรียนเชิญทานผูบ ริหาร ชีแ้ จงรายละเอียด

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเ ขารวมประชุมทุกทาน
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกี ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลีย่ นแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสรางทีท่ าํ ใหลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมตั ขิ องสภาทองถิน่
ซึง่ รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รายละเอียดมีดงั นี้

๕

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔
รายการ
ที่

งบ

หมวด
รายจาย

แผนงาน

งาน

๑

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

๑

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

งบลงทุน

๒

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

๒

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาครุภณ
ั ฑ

ประเภทรายจาย

โครงการ/รายการ

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด ๒๕ ลิตร
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุน
ขนาด ๒๕ ลิตร จํานวน ๑ เครือ่ ง
- สามารถดูดฝุน และน้ํา
- เปนราคาพรอมอุปกรณ
คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภณ
ั ฑกฬี า
คาจัดซือ้ โตะเทเบิลเทนนิส
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อโตะเทเบิลเทนนิส
พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด ดังนี้
โตะเทเบิลเทนนิส
-เปนโตะเทเบิลเทนนิสชนิดแขงขันทําดวย
ไม มีความหนาไมนอ ยกวา ๒๐ ม.ม. ยาว ๙
ฟุต ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบโตะ ๗๖ ซม.
-ขาโตะสามารถพับเก็บและเปดใชไดโดยมี
ลอสําหรับเข็น
-ตาขายทําดวยวัสดุไนลอน มีความสูงจาก

งบประมาณ
โอนลด (-) โอนเพิม่ (+) หลังโอน
เพิ่ม
๑๔,๐๐๐

เหตุผล/คําชีแ้ จงการ
โอนงบประมาณ
รายจาย

๑๔,๐๐๐

๑๔,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๘,๐๐๐

สวนบนสุดถึงพนโตะประมาณ ๖ นิ้ว
ความยาวโดยตลอด ๖ ฟุต และยื่นออกไป
จากความกวางของโตะอีกขางละ ๖ นิ้ว
-เสาทําดวยวัสดุเหล็กหรืออะลูมิเนียม ตอง
มีที่หนีบ สําหรับยึดติดกับโตะที่แข็งแรงและ
มีทส่ี าํ หรับผูกตาขายทีส่ ะดวกในการใช เสา
เมื่อติดตั้งแลวจะตองยื่นหางจากโตะขางละ
๖ นิว้
ไมเทเบิลเทนนิส
-ทําดวยไมประกอบดวยยางเสริมฟองน้ํา ๒
ดาน โดยมีสีดํา ๑ ดาน และสีแดง ๑ ดาน
-รูปแบบและขนาดของไมมีความหนาแนน
เทากัน ลักษณะแบบเรียบและแข็ง ยางที่
ติดไมมีความยืดหยุนยึดเกาะลูกไดดี การจับ
ที่ดามไมจะกระชับมือและเมื่อกระทบเท
เบิลเทนนิสจะมีการกระดอนที่ดี
ลูกเทเบิลเทนนิส
-ทําดวยวัสดุเซลลูลอยด มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ ๔๐ ม.ม. มีนาํ้ หนักประมาณ ๒.๗
กรัม ใชไดท้ังสีสมและสีขาว
๓

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

๓

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหาร
ทัว่ ไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน

งบลงทุน

คาครุภณ
ั ฑ

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน คาจัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๓-๖
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ
๓-๖ จํานวน ๑ ตัว

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๗

๔

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

๔

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

๕

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งานบริหาร
ทัว่ ไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน
งานบริหาร
ทั่วไป

๕

แผนงาน
การศึกษา

๖

แผนงาน
บริหารทั่วไป

๖

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานระดับ
กอนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา
งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

คาครุภัณฑ

ดําเนินงาน คาตอบแทน

งบลงทุน

คาครุภณ
ั ฑ

ดําเนินงาน คาตอบแทน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ ๗
รายละเอียด เพือ่ จัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน
ระดับ ๗ จํานวน ๑ ตัว

๓,๐๐๐

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน คาจัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๓-๖
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ
๓-๖ จํานวน ๑ ตัว

๒,๐๐๐

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภัณฑ
คาจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณพรอมติดตั้ง
คอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย (Network System)
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑและ
อุปกรณพรอมติดตั้งระบบเครือขาย
(Network System) ดังนี้

๖๗,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๖๗,๐๐๐

๖๗,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๘

๑) อุปกรณกระจายสัญญาณ
(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง แบบที่ ๑
จํานวน ๒ ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer ๒
ของ OSI Model
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base T หรือดีกวาจํานวนไมนอ ยกวา ๒๔ ชอง
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
ชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
๒) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) จํานวน ๑ ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE
๘๐๒.๑๑b,g และ n ไดเปนอยางนอย
-สามารถทํางานทีค่ ลืน่ ความถี่ ๒.๔ GH
หรือดีกวา
-สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน
WEP , WPA และ WPA๒ ไดเปนอยางนอย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอ ยกวา ๑ ชอง
-สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE
๘๐๒.๓af (Power over Ethernet)
หรือดีกวา
-สามารถบริหารจัดการอุป กรณผานทาง
โปรแกรม Web Browser

๙

๓ ) ตูส ําหรับจัดเก็บอุปกรณ จํานวน ๒
ใบ
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-เปนตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายแบบติดผนัง
ขนาด ๖U ความลึก ๔๐ เซนติเมตร
-ตัวตูแบบ ๓ สวน ประกอบเขาดวยกัน มี
ประตูหนา ตูสวนกลาง และตูสวนหลังยึด
ผนัง โดยตูส ว นกลางสามารถเปดและล็อค
เขากับสวนหลังได
-มีชอ งเสียบไฟฟา จํานวนไมนอ ยกวา ๖
ชอง
-มีพัดลมสําหรับระบายความรอน
๔) อุปกรณคน หาเสนทางเครือขาย
(Router) จํานวน ๓ ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/
๑๐๐ Mbps
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
ชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
-รองรับการทํางานบนยานความถี่ ๒.๔
GHz
-รองรับ
มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๑ b/g/n ความเร็ว
รวมสูงสุด ๓๐๐ Mbps
-สามารถใชเปน Router,Repeater,หรือ
Access point ได
-รองรับฟงกชั่น VPN สําหรับการเขาถึง
เครือขายจากภายนอกได
- ฟงกชน่ั Multi SSID ตัง้ ชือ่ เครือขาย
Wi-Fi แยกตามสิทธิผ์ ใู ชงานได
-ฟงกชั่น Smart Qos จัดการแบนดวิดธ

๑๐

ใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน
ในแตละประเภท
๕) สายสัญญาณ cable lan
(CAT๕/CAT๖) จํานวน ๑ กลอง
๗

๗

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

งานบริหาร
ทั่วไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ครุภัณฑโฆษณา คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
และเผยแพร
ขนาด ๓๒ นิ้ว
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี
(LED TV) จํานวน ๑ เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียด
จอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐
พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา
๓๒ นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED
Backlight
- ชองตอ HDMI ไมนอ ยกวา ๒
ชองสัญญาณ เพือ่ การเชือ่ มตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอ ยกวา ๑ ชองสัญญาณ
รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนต
- มีตวั รับสัญญาณ Digital ในตัว

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตัง้ จายในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๑๑

๘

๘

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ดําเนินงาน คาตอบแทน

คาตอบแทน
ผูป ฏิบตั ริ าชการ
อันเปนประโยชน
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งานบริหาร
ทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

คาครุภัณฑ

รวมทั้งสิ้น

๖,๕๐๐

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต
รายละเอียด เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด ๕ คิว
จํานวน ๑ ตู
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
- ขนาดความจุไมนอ ยกวา ๕ คิวบิกฟุต
เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ๕
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

๖,๕๐๐

๑๑๕,๕๐๐

๖,๕๐๐ โอนเพิม่ เนือ่ งจากไมได
ตั้งงบประมาณรายจาย
ในรายการนีไ้ ว
(ตั้งจายรายการใหม)

๑๑๕,๕๐๐

๑๒

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ครับจากรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ มีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเชิญครับ
หากไมมีขอถามมติทป่ี ระชุมทีละรายการดังนี้ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔
รายการที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๓ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๓ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๔ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๔ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๕ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๕ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๖ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๖ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๗ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๗ โปรดยกมือครับ

๑๔

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๘ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ รายการที่ ๘ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมมี ติเห็นชอบใหโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔ จํานวน
ทัง้ สิน้ ๘ รายการ เปนเงิน ๑๑๕,๕๐๐ บาท
๓.๓ การพิจารณาการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒ เรียนเชิญทานผูบริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเ ขารวมประชุมทุกทาน
กระผม นายสุ พ จน พุ ม พร อ มจิ ต ร นายกเทศมนตรี ตํ า บลทะเลทรั พ ย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกี ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข อ ๒๙ การแกไ ขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แ จง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่ งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมตั ขิ องสภาทองถิน่ จึงขอชีแ้ จงรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒
รายการที่ ๑
แผนงาน
การพาณิชย
งาน
กิจการประปา
หมวด
คาครุภณ
ั ฑ
ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร
รายการ
คาจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าํ แบบจมน้าํ ขนาด ๕ แรงมา จํานวน
๕๓,๐๐๐ บาท

๑๕

คําชี้แจง: คาจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าํ แบบจมน้าํ ขนาด ๕ แรงมา
ขอความเดิม
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซับเมอรสซิเบิล้ ) ขนาด ๕ HP ๓๘๐ V
ขอความใหม
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซับเมอรสซิเบิล้ ) ขนาด ๕ HP ๒๒๐ V

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ตามรายละเอี ย ดที่ นายสุ พ จน พุ ม พร อ มจิ ต ร นายกเทศมนตรี ตํ า บล
ทะเลทรัพยไดชแ้ี จงตอทีป่ ระชุม ทานใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานคณะผูบ ริหาร และผูเ ขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพยในพื้นที่ของ หมูที่ ๑ เพิ่งกอสรางโรงสูบน้ํา และมีปมชนิดหอย
โขงอยูแลว จํานวน ๒ ตัว แตทําไมถึงไมสามารถแกไขปญหาการสูบน้ําให
เพียงพอได

นายโมรา เพ็ชรคง
ผูอ าํ นวยการกองชาง

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะทานผูบ ริหาร สืบเนือ่ ง
จากประปาหมูท ่ี ๑ ไดกอ สรางโรงสูบน้าํ พรอมติดตัง้ เครื่องสูบน้าํ จํานวน ๒
ตัว ขนาด ๓ แรงมา ไฟ ๒๒๐ โวล ซึ่งปจจุบันเครื่องสูบน้ําก็ยังใชไดแตการ
สูบน้ําผูใ ชนาํ้ มีเปนจํานวนมาก ทําใหปริมาณน้าํ ไมเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน เพราะปจจุบนั เราไดเชื่อมเขาทอเมนของ หมูที่ ๑ สวนหนึ่ง
เราจายน้ําไปใหหมูที่ ๒ และ ๓ ซึ่งเครื่องสูบน้ําขนาด ๓ แรง ผลิตน้ําไมทัน
คิดวาในอนาคตคาดวาหมูท่ี ๒ ไดจัดสรรงบประมาณในการขุดเจาะบอ
บาดาลและตัง้ ถังประปาขนาด ๒ คิว จํานวน ๒ จุด เมือ่ ทีผ่ า นมาไดมีโอกาส
เขารวมประชุมกับทางชุมชน หมูท ่ี ๒ พบวาประปามีปญ
 หาอยูจ าํ นวน ๑ จุด
ซับเมอรสเสีย ใชการไมได จะนําไปซอมแซมหรือกระทําการใดๆก็ไมกลา
ดําเนินการเพราะผิดระเบียบ ซึ่งครุภัณฑเดิมเปนของชุมชน และเคยได
พู ด คุ ย กั บ ท า นอดี ต ผู ใ หญ หากหมู ท่ี ๒ ผลิ ต ประปา ๒ ตั ว ได เราจะ
ดําเนินการตัดการจายน้าํ ในโซนของหมูท่ี ๑ ที่มาจายใหกับหมูท่ี ๒ แตเ มื่อ
วันประชุมทีผ่ า นมาทราบวาประปา ๒ ตัวนี้ ยังไมไดจม๊ั เขากับแนวทอทีใ่ ชอยู
ในปจจุบัน อนาคตคาดวานาจะมีการสงมอบใหกับเทศบาล หรือชุมชน
อาจจะบริ ห ารกิ จ การประปาเองซึ่ ง ก็ อ ยู ในวาระการประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป
โดยกระผมได นํา เสนอกั บ ทางชุ ม ชนแล ว โดยมี น าย จํ า รู ญ คงไพฑู ร ย
ปลัดอาวุโส อําเภอปะทิว ไดเขารวมประชุมดวย ในปจจุบันประปา ๒ ตัวนี้
ยังใชการไมไดและทานอดีตผูใ หญบา นก็ยงั ไมไดสง มอบงานใหกบั ผูใ หญบา น
คนใหมทาํ ใหผใู หญบา นคนใหมกไ็ มกลาทีจ่ ะดําเนินการใดๆกับประปา ๒ ตัว
นั้ น เมื่ อ เราหาทางออกได ใ นภายภาคหน า ก็ อ าจจะตั ด โซนที่ จ า ยให
หมู ที่ ๒ ออก เพราะป จ จุ บั น สู บ น้ํ า ปริ ม าณมาก ระยะทางของท อ

๑๖

ยาวหลายกิโลเมตร ทําใหตองรับภาระหนัก เหตุผลที่เราจะดําเนินการ
เปลี่ยนเปนปมขนาด ๕ แรงมา ดังที่กลาวไวขางตนวาภาระการผลิตน้ํา
คอนขางมาก เพราะตองจายใหกบั หมูท ่ี ๒ และ ๓
นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานคณะผูบ ริหาร และผูเ ขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ตัง้ ขอสังเกตวาจากทีผ่ มไดเห็น เมือ่ มีการสรางโรงสูบและติดตัง้
ปม สูบน้าํ ชนิดหอยโขง ขนาด ๓ แรงมา จํานวน ๒ ตัว ทอดูดที่เชือ่ มระหวาง
ปมสูบน้ําไปยังแหลงน้ําคอนขางไกล ซึ่งจากประสบการณที่เคยใชงานปมสูบ
น้าํ ชนิดเดียวกันหากดูดน้าํ ในระยะไกลจะสงผลใหนาํ้ ขึน้ ชาเนือ่ งจากกําลังใน
การดูดน้ํามีจํากัด เชนเดียวกันกับกรณีของหมูที่ ๑ ถาใชลักษณะภูมิปญญา
ชาวบานในการแกไขก็จะใช ไดโว ดูดน้าํ ขึน้ มาและสงเขาทอดูดของปม สงน้าํ
ก็จะชวยใหแรงของน้ําเพิ่มมากขึ้น แตจะมีปญ หาเรื่องการทํางานของปม ๒
ชนิด ทีจ่ ะตองทํางานสัมพันธกนั หากตอไปเราจะติดตัง้ ปม สูบน้าํ ในลักษณะ
แบบนีซ้ ง่ึ อยูไ กลจากแหลงน้าํ จะไดหาทางแกไขเบือ้ งตน เพราะงบประมาณ
ที่จัดสรรลงไปไมนอย ไมใชงบประมาณของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากจะทํา
โครงการใดๆ ก็อยากใหเกิดความคุมคามากที่สุด

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนทา นประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุ มทุกทา น
กระผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย ปญหา
ของประปาหมูท ่ี ๑ ผมก็ไดตดิ ตามมาโดยตลอด และยืนยันเลยวาถาหากเรา
ไมแกไขทีต่ น เหตุจะทําอยางไรก็แลวแตไมสามารถทีจ่ ะแกไขปญหาการผลิต
น้าํ ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนผูใ ชนาํ้ เนือ่ งจากกระแสไฟฟา
ในบริเวณนัน้ มีปญ
 หาบอยทีส่ ดุ กระแสไฟฟาลัดวงจรบอยทีส่ ดุ เพราะ
สายไฟไดลากผานสวนปาลมของประชาชนซึง่ หาขอยุตติไมไดวา ปลูกปาลม
กอนมีการเดินสายไฟฟาหรือมีการเดินสายไฟฟากอนปลูกปาลม แต ณ
ขณะนีต้ น ปาลมอยูใตสายไฟฟาแรงสูง ปญหาเหลานีส้ รางความเดือดรอน
ใหแกการไฟฟาอําเภอปะทิว จนกระทัง้ เขาเกิดความเบือ่ หนาย มีเหตุการณ
อยูห นึง่ ครัง้ ฟวสดรอป สาเหตุมาจากกระแสไฟลัดวงจร เมือ่ เจาหนาทีไ่ ฟฟา
มาดําเนินการสับฟวส และเปลี่ยนฟวสใหมเสร็จแลว ระหวางเดินทางยังไม
ถึงสํานักงาน ไฟฟาก็ดบั อีก ประชาชนผูท ่ีไมทราบสาเหตุกต็ อ วาการไฟฟา
ผานในสือ่ โซเชียล และตอวาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยดว ย ทัง้ ทีไ่ มไดเปน
หน า ที่ ข องเทศบาล แต เ ป น หน า ที่ ข องการไฟฟ า จึ ง เข า ไปดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบและทราบสาเหตุม าจากตนปาลม จึงไดติดตอ ประสานไปยั ง
เจาของสวน ซึ่งในวันนั้นมีกระผม และเจาหนาที่เ ทศบาลที่เขาไปชวยกัน
เกีย่ วทางปาลมปรากฏวาหลังจากเกีย่ วเสร็จก็โดนเจาของสวนตอวาทัง้ ๆทีไ่ ด
มีการประสานขออนุญาตแลว นีค้ อื ปญหาทีเ่ กิดขึ้นจึงอยากจะนําเรียนทาน
ประธานสภาและทานสมาชิกสภา ไดรับทราบและช วยกันแก ไขปญหา
และอีกหนึ่งสาเหตุกระแสไฟฟาสายนี้ทราบขาวมาวาตกบอยโดยเฉพาะ
ชวงเย็น ทําใหการทํางานของปม สูบน้ําทําไดไมเต็มที่ ยิง่ ถามีการพวงเอาปม

๑๗

ไดโวตอนน้ําขึ้นมาแลวดูดน้ําพรอมกันทั้ง ๒ ปมไมสามารถทําไดแนนอน
เมือ่ ทราบปญหาผมก็เลยดําเนินการขอขยายเขตไฟฟาสามเฟสไปตั้งแตปท่ี
ผานมา ซึง่ การไฟฟาก็ไมทําประมาณการมาให จนกระทัง่ ปจจุบนั ก็ยงั ไมได
คําตอบจากการไฟฟา อยากจะนําเรียนวาทางเทศบาลไมเคยนิง่ ดูดายเราหา
แนวทางแกไขอยูต ลอดเวลา
นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ก อ นที่ จ ะมี ก ารลงมติ ใ นรายการนี้ ข อพั ก การประชุ ม ๒๐ นาที ค รั บ
ขณะนีเ้ วลา ๑๒. ๔๐ น. และจะเริม่ ประชุมตออีกครัง้ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

พักการประชุม
นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ขณะนี้ เ วลา ๑๓.๐๐ น. เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร อ มแล ว ขอเป ด การประชุ ม
เมือ่ สักครูไ ดมกี ารอภิปรายในการพิจารณาการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ทีป่ ระชุมมี
ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม หากไมมขี อถามมติทป่ี ระชุม ทานใดเห็นชอบ
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒
๓.๔ การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนทา นประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุ มทุกทา น
กระผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายขาดจากเงินสะสมไดไมเกินรอยละสีส่ บิ ของงบประมาณรายจายเพือ่
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การลงทุนของปนน้ั โดยไดรบั อนุมตั จิ ากสภาทองถิน่ ภายใตเงือ่ นไข
ดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึง่ อยูใ นอํานาจหนาทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ หรือกิจการทีจ่ ดั ทําเพือ่ บําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ทัง้ นีต้ อ งเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แตละประเภทตามระเบียบแลว
(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตองดําเนินการกอหนีผ้ กู พันและเบิกจายใหเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา
ไมเกินหนึง่ ปถดั ไป หากไมดาํ เนินการ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดใหการจาย
ขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาการ
จายขาดเงินสะสมดังนี้
รายละเอียดจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองสายติง่ – หนองเงิน หมูท ่ี ๑, ๘
งบประมาณ ๕๙๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๕.๐๐ ยาว ๔,๕๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๑,๑๒๕ ลบ.ม.
๒. โครงการเรียงหินใหญขา งถนนสายหนาเขาแมว หมูท ่ี ๓
งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เรียงหินใหญยาแนวดวยปูนทรายขางถนนรวมพื้นที่ไมนอย
กวา ๒๗๖.๕ ตารางเมตร พรอมทุบและเทคอนกรีตพืน้ ถนนขนาดพืน้ ที่ไมนอ ย
กวา ๓๘.๙๒๕ ตารางเมตร
๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเขาแมพรหม หมูท ่ี ๓
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๔.๐๐ ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๕๐๐ ลบ.ม.
๔. โครงการซอ มแซมถนนลู กรัง สายหลัง สหกรณ – น้ํา ตกทุงยอ หมูที่ ๓
งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพืน้ ทางเดิมกวาง ๕.๐๐ ยาว ๓,๕๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๘๗๕ ลบ.ม.
๕. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายทุ ง ป า ตาล หมู ที่ ๔
งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙

รายละเอียด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖.๐๐ ยาว ๓๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ขางทาง
ขนาดปากกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กนกวาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๓๐
เมตร
๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายทุง ปาตาล หมูท ่ี ๔
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๕.๐๐ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๕๐๐ ลบ.ม.
๗. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายคลองนอย หมูท ่ี ๕
งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๔.๐๐ ยาว ๔,๐๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๘๐๐ ลบ.ม.
๘. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายสวนยางรวมใจ หมูที่ ๕
งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๕.๐๐ ยาว ๑,๑๕๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๒๘๗ ลบ.ม.
๙. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเนินทอง (ประเสริฐ – นิลชวย) หมูที่ ๕
งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๔.๐๐ ยาว ๒,๑๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๔๒๐ ลบ.ม.

๑๐. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายวังพงศ หมูที่ ๕
งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๔.๐๐ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๔๐๐ ลบ.ม.
๑๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ราษฎรภกั ดี หมูท ่ี ๖ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
๐.๙๐x๑.๒๐ ม.ยาว ๘.๐๐ ม. ชนิด ๒ ชองทาง
๑๒. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปดขาง
ถนนสาย ซอย ๙ หมูท ่ี ๖ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปด
ปากกวาง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ทองกวาง ๐.๒๐ เมตร

๒๐

ยาว ๗๕๐ เมตร
๑๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย –
ทรัพยอนันต หมูที่ ๗ งบประมาณ ๕๑๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กขางทาง ขนาด ปากกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ก นกวา ง
๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
๑๔. โครงการซ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายเขากั ง – อ า งทอง หมู ท่ี ๗
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพืน้ ทางเดิมกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๕๐๐ ลบ.ม.
๑๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายไตรมิตร หมูที่ ๗
งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพื้นทางเดิมกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๒๔๐ ลบ.ม.
๑๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายซอย ๔ หมูท ่ี ๘
งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพืน้ ทางเดิมกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา ๘๗๐ ลบ.ม. ฝงทอระบายน้ํา
คอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด ๑-ø ๐.๖x๑.๐๐ เมตร จํานวน
๘ ทอน
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น ๖,๐๕๓,๐๐๐

บาท

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ทีป่ ระชุมมีทา นใดจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ

นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานคณะผูบ ริหาร และผูเ ขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ในรายการที่ ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุง ปาตาล หมูท ่ี ๔ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖.๐๐ ยาว ๓๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ขางทาง
ขนาดปากกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กนกวาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๓๐
เมตร ถนนสายนี้มีความแคบ และลึก ซึ่งอันตราย จากขอมูลที่พูดคุยใน

๒๑

พื้นที่ และจากขอมูลที่ไดในชุมชน ผมมีความเห็นวาเนื่องจากเปนถนนซอย
แตความกวาง ๖ เมตร ซึ่งสวนใหญจะเปนการกอสรางถนนสายหลัก เชน
สายบอทรัพย แตถนนสายนี้ในแบบเปน ๖ เมตร ซึ่งผมคิดวา ถากวาง ๕
เมตร ก็นา จะเพียงพอเพราะรถสามารถวิง่ สวนกันได และยังมีรางระบายน้ํา
ขนาบขาง หากลดความกวางจาก ๖ เมตร เหลือ ๕ เมตร สามารถเพิม่ ความ
ยาวของถนนไดอีก หรือจะไปเพิ่มความยาวในสวนของรางระบายน้ํา หรือ
ทอระบายน้ําก็ได อยากใหการใชงบประมาณเกิดความคุมคามากที่สุด ใน
สวนของรางระบายน้าํ จากการทีไ่ ดพดู คุย ปจจุบันบริเวณสามแยกที่รองน้ํา
ลึกจะมีทอระบายน้ําที่รับ น้ําจากสวนของหมอนัด จะระบายลงรองน้ําทาง
ขวามือ เมือ่ ชวงฝนตกหนักน้าํ แรงมาก และเมือ่ มีการสรางรองน้าํ ทัง้ ๒ ขาง
แตน้ําทางฝงซายมีปริมาณนอย ในขณะเดียวกันรองน้ําทางฝงขวารับน้ําใน
ปริมาณมาก แตงขนาดของรองน้ํามีขนาดเพียงแค ปากกวาง ๐.๖๐ เมตร
ลึก ๐.๓๐ เมตร กนกวาง ๐.๒๐ เมตร ซึ่งไมแนในวาจะรับน้ําที่ไหลมาจากที่
สูงไดหรือไมเพราะทอระบายน้าํ มีขนาด ๑ เมตร หากทําเปนรางระบายน้ํา
๒ ข าง อี ก หนึ่ ง ข างรั บ น้ํ าปริ ม าณมาก แต อี ก หนึ่ ง ข างมี ป ริ ม าณน้ํ าน อ ย
ผมอยากใหดําเนินการแบงน้ําจากรองน้ําทางดานขวามาทางดานซายได
หรือไม อาจะฝงทอ ขนาด ๖๐ หรือ ๘๐ ตามความเหมาะสมก็อยากใหทาง
ผูบริหารไดพิจารณาเพื่อเปนการแบงเบาภาระทางดานขวามายังทางดาน
ซายบางโอกาสทีน่ าํ้ จะลนรางระบายน้าํ จะลดนอยลง
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เดิมถนน
มีขนาดความกวาง ๘ เมตร จึงตองประมาณการความกวางของถนน ขนาด
๖ เมตร เพราะตองทํารางระบายน้าํ ทัง้ ๒ ขางทาง เนือ่ งจากน้าํ ในพืน้ ที่ถนน
ชวงนั้นคอนขางจะมาแรงและปริมาณมากเพื่อปองกันอันตราย หากเรา
ออกแบบรางระบายน้ําที่ลึกกวานี้จะกอใหเกิดอันตรายตอผูสัญจรได ราง
ระบายน้าํ ไมวา จะทําขนาดเทาใดก็ไมเพียงพอเพราะถึง อยางไรน้ําก็ตอ งลน
รางระบายน้าํ อยูด แี ตท่ีออกแบบรางน้ําขนาดเทานี้ก็เพราะตองการใหนํ้ามี
ชองทางการไหลและสามารถระบายได เร็วขึ้นแต หากจะออกแบบให มี
ความลึกมากกวานีเ้ กรงวาจะเกิดอันตราย หากประชาชนตกลงไปอาจไดรับ
บาดเจ็บหรืออาจถึงแกชวี ติ ได

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

ที่ ป ระชุ ม มี ท า นใดจะอภิ ป รายหรื อ ไม ถ า ไม มี ข อถามมติ ท่ี ป ระชุ ม
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑
๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองสายติง่ –หนองเงิน หมูท ่ี ๑, ๘
งบประมาณ ๕๙๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิม กว าง ๕.๐๐ ยาว ๔,๕๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๑,๑๒๕ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

๒๒

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑
รายการตอไปรายการที่ ๒ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๒
๒. โครงการเรียงหินใหญขางถนนสายหนาเขาแมว หมูที่ ๓
งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เรี ย งหินใหญย าแนวดว ยปู นทรายข า งถนนรวมพื้นที่
ไมนอยกวา ๒๗๖.๕ ตารางเมตร พรอมทุบและเทคอนกรีตพื้นถนน
ขนาดพืน้ ทีไ่ มนอ ยกวา ๓๘.๙๒๕ ตารางเมตร โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๒
รายการต อไปรายการที่ ๓ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๓
๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเขาแมพรหม หมูท ่ี ๓
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิ มกวา ง ๔.๐๐ ยาว ๒,๕๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๕๐๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ
ทีป่ ระชุม

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๓ โปรดยกมือครับ
มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

๒๓

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๓
รายการต อไปรายการที่ ๔ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๔
๔. โครงการซ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายหลั ง สหกรณ – น้ํ า ตกทุ ง ยอ
หมูท ่ี ๓ งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิม กว าง ๕.๐๐ ยาว ๓,๕๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๘๗๕ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๔ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๔
รายการต อไปรายการที่ ๕ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๕
๕. โครงการกอ สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายทุง ปา ตาล หมูท่ี ๔
งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖.๐๐ ยาว
๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก๒ขางทาง ขนาดปากกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กนกวาง
๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๕ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน
สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๕
รายการต อไปรายการที่ ๖ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๖

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

๒๔

๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายทุง ปาตาล หมูท ่ี ๔
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิ มกวา ง ๕.๐๐ ยาว ๒,๐๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๕๐๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๖ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๖
รายการต อไปรายการที่ ๗ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๗
๗. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายคลองนอย หมูท ่ี ๕
งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิม กว าง ๔.๐๐ ยาว ๔,๐๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๘๐๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๗ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๗
รายการต อไปรายการที่ ๘ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๘
๘. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายสวนยางรวมใจ หมูท ่ี ๕
งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท

๒๕

รายละเอียด เกรดบดอั ด พื้ นทางเดิ ม กว า ง ๕.๐๐ ยาว ๑,๑๕๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๒๘๗ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๘ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๘
รายการต อไปรายการที่ ๙ สมาชิ กทา นใดเห็นชอบใหจา ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๙
๙. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเนินทอง (ประเสริฐ – นิล ชวย) หมู
ที่ ๕ งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ด พื้ นทางเดิ ม กว า ง ๔.๐๐ ยาว ๒,๑๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๔๒๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๙ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๙
รายการตอไปรายการที่ ๑๐ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๐
๑๐. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายวังพงศ หมูท ่ี ๕
งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ดพื้ นทางเดิ มกวา ง ๔.๐๐ ยาว ๒,๐๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๔๐๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

๒๖

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๐ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๐
รายการตอไปรายการที่ ๑๑ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๑
๑๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ราษฎรภกั ดี หมูท ่ี ๖ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
๐.๙๐x๑.๒๐ ม.ยาว ๘.๐๐ ม. ชนิด ๒ ชองทาง โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๑ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๑
รายการตอไปรายการที่ ๑๒ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๒
๑๒. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปดขาง
ถนนสาย ซอย ๙ หมูท ่ี ๖ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปด
ปากกวาง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ทองกวาง ๐.๒๐ เมตร ยาว
๗๕๐ เมตร โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๒ โปรดยกมือครับ

๒๗

ทีป่ ระชุม
นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน
สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๒
รายการตอไปรายการที่ ๑๓ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๓
๑๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทะเลทรัพย –
ทรัพยอนันต หมูท ่ี ๗ งบประมาณ ๕๑๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรา งถนนคอนกรี ตเสริม เหล็ก กวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพรอมรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริม
เหล็กขางทาง ขนาด ปากกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กนกวาง
๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๓ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๓
รายการตอไปรายการที่ ๑๔ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๔
๑๔. โครงการซอมแซมถนนลูกรั งสายเขากัง – อ างทอง หมู ท่ี ๗
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ด พื้ น ทางเดิ ม กว า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒,๕๐๐ เมตร ลงดิ นลู ก รั ง บดอั ด แน น ไม น อ ยกว า ๕๐๐ ลบ.ม.
โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๔ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

๒๘

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๔
รายการตอไปรายการที่ ๑๕ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๕
๑๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายไตรมิตร หมูท ่ี ๗
งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอัดพืน้ ทางเดิมกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐
เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๒๔๐ ลบ.ม. โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๕ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๕
รายการตอไปรายการที่ ๑๖ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๖
๑๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายซอย ๔ หมูท ่ี ๘
งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เกรดบดอั ด พื้ น ทางเดิ ม กว า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒,๙๐๐ เมตร ลงดินลูกรังบดอัดแนนไมนอ ยกวา ๘๗๐ ลบ.ม. ฝงทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม เหล็กชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด ๑-ø ๐.๖x๑.๐๐
เมตร จํานวน ๘ ทอน โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๖ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พ ยมี ม ติเ ห็ น ชอบให จ า ยขาด
เงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการที่ ๑๖

๒๙

ซึง่ รวมรายการจายขาดเงินสะสมทัง้ สิน้ จํานวน ๑๖ รายการ เปนเงินจํานวน
๖,๐๕๓,๐๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่ งอืน่ ๆ

นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
สมาชิกสภา ฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ขอฝากทางเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ๒ ไดแก
๑. เรื่องการติดตามการกอสรางฟารมเลี้ยงสุกร
๒. เรื่องการรับมือกับปญหาภัยแลงที่จะมาถึง

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

อาจจะตองมีการประชุมสภาอีกครัง้ เพือ่ ขอมติกอ สรางถังประปาของหมูท ่ี ๕
เนือ่ งจากไดดาํ เนินการเจาะบอบาดาลแลวแตยงั ไมมหี อถัง และแจงเรือ่ ง
โครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจางแลวมีทั้งสิ้น ๓ รายการ คือ
-โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนอย
หมูท ่ี ๕
-โครงการกอสรางถนนลาดยางสายชัยรัตนพฒ
ั นา หมูท ่ี ๕
-โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมวหมูท ่ี ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

นายตุลา ชินวงศ
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกทานใดจะหารือหรือมีเรือ่ งทีจ่ ะนําเรียนหรือไม ถาไมมขี อปด
ประชุม ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานคณะผูบ ริหาร และพนักงาน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยทุกทานที่เขาประชุมกันในวันนี้

ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

อรุณ พยันตา
(นางอรุณ พยันตา)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูจ ดบันทึกรายงานการประชุม

ตุลา ชินวงศ
(นายตุลา ชินวงศ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๓๐

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
วัน นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มาประชุ ม พร อ มกั น
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดงั นี้
๑) รายงานการประชุมถูกตองทุกประการ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒)..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ตุลา ชินวงศ
ประธานกรรมการ
(นายตุลา ชินวงศ)
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จักรกฤษณ มากประดิฐ กรรมการ
(นายจักรกฤษณ มากประดิฐ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จารึก ดวงเผือก

กรรมการ

(นายจารึก ดวงเผือก )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๓๑

