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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
สมัยสามัญท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าศิลา 

.................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเริง ดวงแก้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา เริง ดวงแก้ว  

2 นายสันติ มังคละแสน รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ท่าศิลา 

สันติ มังคละแสน  

3 นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ท่าศิลา 

อุทัย จันทร์ใส  

4 นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ แสง บัวฮมบุลา  

5 นายไสว แสนแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไสว แสนแสง  

6 นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติชัย เอกวงษา  

7 นายสมศักดิ์ ละโป้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ ละโป้  

8 นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ สนอง โคตรบุญเรือง  

9 นายเดช บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เดช บุญกรรม  

10 นายสาคร ชามะลิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สาคร ชามะลิ  

11 นายสงค์ พรรณมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สงค์ พรรณมาตย ์  

12 นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ณรงค์ สวัสด ี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีฯ อาทิตย์ จักษุจินดา  
2 นายอนูน อุทิศหนองแวง รองนายกเทศมนตรีฯ อนูน อุทิศหนองแวง  
3 นายสุเวช ตาทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ สุเวช ตาทิพย์  
4 นายบุญเลี้ยง ประครองเส็ง เลขานุการนายกฯ บุญเลี้ยง ประครองเส็ง  
5 สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลฯ ดาเรศ ประจันนวล  
6 นายทองแดง อุทิศหนองแดง ที่ปรึกษานายกฯ ทองแดง อุทิศหนองแดง  
7 นายชยพล ไชยมาตร รองปลัดเทศบาลต าบลฯ ชยพล ไชยมาตร  
8 นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หน.ฝ่ายบริหารงาน

คลัง 
จารุวรรณ จักษุจินดา  

9 นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อ านวยการกองช่าง ธานินทร์ ยศรักษา  
10 นายสณัฐิติ ปาระพิมพ ์ หัวหน้าส านักปลัด สัณฐติิ ปาระพมิพ์  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

11 นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง  

12 นางพิมพ์พร ลับภู 
หัวหน้าฝ่ายสังคม

สงเคราะห์ 
พิมพ์พร ลับภู  

13 นายฐนิสพงศ์ ศรีเพชร นิติกร ฐนิสพงศ์ ศรีเพชร  
14 นายภัคภาคิน วงศ์อนุ นักวิชาการศึกษา ภัคภาคิน วงศ์อนุ  
15 นางสาวสุพัตรา วารี นักพัฒนาชุมชน สุพัตรา วารี  
16 นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์  
17 นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ ผช.นักวิเคราะห์ฯ กุลิสรา แสนเกตุ  
18 นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  กัญญาภัทร แก้วเจริญ  
19 นายถนอม ศรีลาชัย ผู้ควบคุมเคร่ืองเสียง ถนอม ศรีลาชัย  

 

ที่ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเริง  ดวงแก้ว  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ได้ 

ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯได้ด าเนินการจัดส่งส าเนาเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น ใน
วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลามาเข้าประชุมครบองค์ประชุม บัดนี้ได้เวลา
กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

ประธานสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา  
เลขานุการสภาฯ (นายอุทัย จันทร์ใส) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 33 ก าหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมสภาทุกคราว
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบแล้ว
เสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
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ต าบลท่าศิลาทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ สอบถามสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมอีก 
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาเห็นชอบ 
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563      
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา
มีมติดังนี้ 

 

ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา  
รับรอง   11 เสียง  
ไม่รับรอง  - เสียง 

   งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญท่ี 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3   

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่ อ งญั ต ติ โอ น งบ ป ระม า ณ รา ย จ่ า ย ป ร ะจ า ปี งบ ป ร ะม า ณ  2 5 6 3                    
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองสวัสดิการและสังคม 

 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์  
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บ ริหารฯข้าราชการที่ เข้ าร่วมประชุม  ส าหรับญั ตตินี้ เป็นการเสนอโดย
นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่
เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

 
ด้วยปัจจุบันกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศิลา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ- เก้าอ้ี ระดับ 3-6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ระดับ 3-6 
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หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศิลา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลท่าศิลา  มีโต๊ะและเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติราชการ 
ระดับ 3-6 จ านวน 3 ชุด ๆละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลต าบล
ท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

กองสวัสดิการและสังคม 
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

รายการโอนลด  
-แผนงานงบกลาง / 
-งานงบกลาง  
-งบกลาง /หมวดงบกลาง  
-ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
-งบประมาณตั้งไว้ 10,868,400 บาท  
-คงเหลือก่อนโอน 3,794,250 บาท  
-โอนลดครั้งนี้ 21,000 บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ / 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
-งบลงทุน /หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอ้ี ระดับ 3-6  
-งบประมาณตั้งไว้ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
-คงเหลือ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
-โอนเพิ่มครั้งนี้ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

     

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรือง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาเขต 2 
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กองสวัสดิการและสังคม เป็นงานที่มีพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลท่าศิลา เข้ามา
ติดต่อราชการเป็นประจ า ในส่วนของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วย และการขอขึ้น
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ โต๊ะ-เก้าอ้ี ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นที่
ต้องจัดซื้อ เพราะครุภัณฑ์ประเภท โต๊ะ-เก้าอ้ีที่มีอยู่ในสภาพช ารุด ไม่พร้อมที่จะใช้
งาน เห็นด้วยถ้าจะมีการจัดซื้อใหม่  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 กระผม
เห็นด้วยถ้าจะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท โต๊ะ-เก้าอ้ีใหม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลต าบลท่าศิลา 
เพ่ือขอจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอ้ี ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 21,000 บาท(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 3 ชุด ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
4.1.1) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 

ด้วยกองสวัสดิการและสังคม  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี  
2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล เนื่องกองสวัสดิการและสังคมต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพ่ือให้สะดวกต่อการออก
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยกองสวัสดิการและสังคม มีความจ าเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน 

ประมวลผล ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประสานงานกับกลุ่มงานในจังหวัดสกลนคร หรือกลุ่มงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯลฯ กองสวัสดิการและสังคมไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

รายการโอนลด  
-แผนงานงบกลาง (00410 ) // 
-งานงบกลาง 00411  
-หมวดงบกลาง 
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-ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ  
-งบประมาณตั้งไว้ 5,226,400 บาท  
-คงเหลือก่อนโอน 2,009,600 บาท  
-โอนลดครั้งนี้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รายการโอนเพิ่ม  
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
-งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  
-งบประมาณใช้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4แ กนหลัก 4core จ านวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
(1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Momory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก Graphics Porcessing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 

(2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB  
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
(5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  
(6) มีช่องเชื่อมต่อแบบ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
(7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อ
ไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล และเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) กองสวัสดิการและสังคม ยก
มือครับ 
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มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1เสียง 
 

4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
กิจการประปา เทศบาลต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บ ริหารฯข้าราชการที่ เข้ าร่วมประชุม  ส าหรับญั ตตินี้ เป็นการเสนอโดย
นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่
เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

 

ด้วยปัจจุบันกิจการประปา มีบ่อพักน้ าท่ีมีตะกอนปริมาณมาก ไม่มีเครื่องดูดส าหรับท าความ 
สะอาดบ่อพักน้ า จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องส าหรับดูดตะกอนออกจากบ่อพักน้ าประปา และเนื่องจาก
เครื่องดูดโคลน เป็นครุภัณฑ์ และไม่ได้ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยกิจการประปา เทศบาลต าบลท่าศิลา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากบ่อพัก 

น้ าที่มีตะกอนปริมาณมาก ไม่มีเครื่องดูดส าหรับท าความสะอาดบ่อพักน้ า จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องดูด
โคลนตะกอนออกจากบ่อพักน้ าประปา 22,000 บาท กิจการประปา เทศบาลต าบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

กิจการประปา 
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

รายการโอนลด  
-แผนงานพาณิชย์ / 
-งานกิจการประปา (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือเฉพาะการ)  
-งบบุคลากร / 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
-ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
-งบประมาณตั้งไว้ 356,000 บาท  
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-คงเหลือก่อนโอน 284,457,80 บาท  
-โอนลดครั้งนี้ 22,000 บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานพาณิชย์ / 
-งานกิจการประปา (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือเฉพาะการ) 
-งบลงทุน / 
-หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อปั้มแช่ดูดโคลนแบบมีลูกลอย  
-งบประมาณตั้งไว้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
-คงเหลือ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
-โอนเพิ่มครั้งนี้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

คุณลักษณะ 
-จัดซื้อปั้มแช่ดูดโคลนแบบมีลูกลอย ขนาดท่อ 3 นิ้ว งบประมาณ 22 ,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ 
-ปั้มแช่ดูดโคลนแบบมีลูกลอย 750 w ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 
-ใช้กับของเหลวที่มีค่า PH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา 
- ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง 
-ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 500ลิตร/นาที (เป็นไปตามราคาท้องตลาด) 

 

จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

     

หัวหน้าส านักปลัดฯ (นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัดฯ ระบบประปา ตะกอน
บางส่วนจะตกที่ถังน้ าใส ระบบประปามีสองระบบแมนนวล(Maen nwl) คือระบบ
สวิตช์ เปิดปิด ถังน้ าใสระดับสูงจะใช้ระบบออโต้  ซึ่ งบางวันระบบไม่ท างาน          
พอท างานตะกอนก็จะตกไปอยู่ที่ถังน้ าใส ปั้มที่ใช้งานตอนนี้ใช้งานไม่ได้ ระบบที่ขอ
จัดซื้อมี 2 เครื่อง เป็นระบบ 3 นิ้ว น้ าจะแรงกว่า และคาดว่าจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้พอสมควร ขอน าเรียนสภาฯ 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายไสว แสนแสง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายไสว แสนแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 การที่
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เป็นห่วงก็แน่นอนแล้ว เพราะเป็นหัวใจของ
เทศบาลฯ ถ้าจะจัดซื้อปั้มดูดโคลนแบบลูกลอย อัตโนมัติ ผ่านมาใช้ระบบเดิม เกิด
ปัญหา เห็นด้วยครับ 



9 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 ทุก
ท่านที่เข้ามา เป็นตัวแทนของพี่น้อง ก็อยากท าหน้าที่ให้ดีที่สุด โครงการที่เราพูด
ถึงมาก เพราะไม่ได้เข้ามาในระเบียบวาระการประชุม ก็เลยมีการพูดคุยกัน
พอสมควร และโครงการทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อปั้มดูดโคลนแบบลูก
ลอย ล้วนเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่องค์กร และด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด   ขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ (นายอุทัย จันทร์ใส) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เห็นด้วย
กับการที่ต้องดูดโคลนน้ าถังน้ าบ่อยๆ อาทิตย์ละ 2 คร้ัง แล้วด าเนินการสม่ าเสมอ   
จะเป็นการด าเนินงานแก้ไขปัญหาได้ดีพอสมควร  

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจการประปา เทศบาลต าบลท่าศิลา เพื่อขอ
จัดเคร่ืองดูดโคลน ตั้งไว้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคร่ืองดูดโคลน จ านวน 1 ชุด ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

4.3) ขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าศิลา 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ส าหรับญัตตินี้เป็นการเสนอโดย
นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าศิลา 

 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 
ด้วยกองคลัง มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด ราคา 7,000 บาท  

และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,00 บีทียูพร้อมราคาติดตั้ง ราคา 17,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2563 ) แต่เนื่องจากกองคลัง ไม่มีเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพราะไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลท่าศิลา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เนื่องจากกองคลังมีความจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน และเครื่องปรับอากาศซื้อมาแทนเครื่องเก่าที่
ช ารุด (ห้อง ผอ.กองคลัง) ซึ่งได้ซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง ถ้าซ่อมอีกก็จะไม่คุ้มค่าเนื่องจากใช้งานมาหลายปี เห็น
ควรจัดซื้อใหม่เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมอีกต่อไป กองคลัง เทศบาลต าบลท่าศิลาไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563  
กองคลัง 
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

รายการโอนลด  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป / 
-งานบริหารงานคลัง  
-หมวดค่าใช้สอย  
-ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
-งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท  
-คงเหลือก่อนโอน 25,000 บาท  
-โอนลดครั้งนี้ 24,000 บาท  (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-งานบริหารงานคลัง 
-งบลงทุน / 
-หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด ราคา 7,000 บาท 
    -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 
1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท  
รวมโอนเพ่ิมครั้งนี้ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

คุณลักษณะ 
-จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด ราคา 7,000 บาท  
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 ,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 17,000 บาท  

 

จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

     

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 กองคลัง เทศบาลต าบลท่าศิลา เพ่ือขอจัดซื้อ
โต๊ะ-เก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 12,000 บีที
ยู รวมโอนเป็นเงิน 24,000 บาท(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

4.4) ขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
กองช่าง เทศบาลต าบลท่าศิลา 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บ ริหารฯข้าราชการที่ เข้ าร่วมประชุม  ส าหรับญั ตตินี้ เป็นการเสนอโดย
นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่
เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
กองช่าง มีความประสงค์จะจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ราคา  

10,000 บาท แต่เนื่องจากกองช่าง ไม่มีงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพราะไม่ได้ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลท่าศิลา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เนื่องจากกองช่างมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

รายการโอนลด  
-แผนงานเคหะและชุมชน / 
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
-หมวดเงินเดือน 



12 
 

-ประเภท เงินเดือนพนักงาน    
-งบประมาณตั้งไว้ 624,000 บาท  
-คงเหลือก่อนโอน 286,064 บาท  
-โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท   

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานเคหะชุมชน 
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
-งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 300 

วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง) 
 

จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

     

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายเดช บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาเขต 2 
หลักการระบบการท างาน ระบบตัวนี้จะดูดน้ าใต้ดิน ใช้น้ าทางเลียบ ถ้าจะสูบน้ าใน
ระยะกี่เมตร เครื่องท างานหนักถ้ามีการดันน้ าขึ้นระดับสูง จะท างานหนักไปหรือไม่ 
เครื่องขนาดนี้ ควรติดตั้งแท่งน้ าหรือไม่ ต้องมีการวางแผนระบบประปาใหม่ 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรือง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 
ขอปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ าประปา ถ้าจะใช้ในระยะยาวควรมีถังน้ ารองน้ า
ระดับสูง จะได้ใช้งานได้ครั้งเดียวครับ ไม่เปลืองงบประมาณ ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายสัณฐิติ 
ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา ด้านหลังกองประปา ปกติ
น้ าประปาใช้ระบบเดียวกันทั้งส านักงาน ถ้าปล่อยน้ าขึ้นไปรองไว้ที่แท่งรองน้ าจะไม่มี
ผล ให้ความดันขึ้นชั้นสอง ก็ไม่ท างานปกติ ศึกษาระบบใหม่ดีกว่าไหม ลองพัฒนา
ระบบการดันน้ าใหม่ จะดีกว่าหรือไม่ ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

รองประธานสภาฯ (นายสันติ มังคละแสน) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสันติ มังคละแสน รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา     
ทุกญัตติส าคัญทุกเรื่องนะครับ เรื่องน้ าประปา ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไข คิดว่าน่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ให้ได้มาตรฐาน ฝากเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเขต 2 อยากให้มี
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ถังรองน้ าไว้ เพื่อรองรับน้ าไว้ใช้ในยามเหตุจ าเป็น เผื่อระบบประปาน้ าไม่ไหล ก็จะได้
มีน้ าส ารองไว้ใช้ได้ตลอด ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

 

รองปลัดเทศบาลฯ (นายชยพล ไชยมาตร) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายชยพล ไชยมาตร รองปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา หลักการและ
เหตุผลอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าศิลาเป็นอาคารสองชั้น เดิมทีต่อระบบท่อ
จากประปาหนองลุมพุก แรงดันของน้ าไม่สามารถถึง เป็นปัญหามานาน ทางกองช่าง
หาทางแก้ไข โดยการหาปั้ม เพ่ือสูบน้ า สูบจากบ่อพัก และสูบโดยตรง แก้ไขปัญหา
โดยการต่อท่อจากประปาหนองลุมพุก และสามารถใช้งานได้ดี ปั้มเกิดปัญหาไหม้ 
ถ้าจะมีการซ่อมแซมอีก   จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป จึงได้มีการจะจัดซื้อ
ปั้มน้ าใหม่ หลักการคือ ถ้ามีการเปิดน้ าใช้ ปั้มน้ าถึงจะท างาน และเป็นระบบลูกลอย 
สามารถท างานได้อัตโนมัติ ถ้าเกิดน้ าต่ ากว่าระดับลูกลอย  

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองช่าง เพ่ือขอจัดซื้อ
ปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   

เห็นชอบอนุมัติ 11เสียง 
   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
 5.1 ) งานงบประมาณ ฝ่ายปกครอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก 

สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ญัตตินี้เป็น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563  

  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้พิจารณาอนุมัติ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pirnter) จ านวน 1 
เครื่อง โดยอาศัยเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ไป
แล้วนั้น 
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หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
และข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
บัดนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลาง และ 

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 แล้วท าให้รายละเอียดคุณลักษะพ้ืนฐานไม่ตรงกันกับรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าศิลา สมัยวิสามัญ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

ค าชี้แจงเดิม  
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลงบประมาณท่ีใช้ 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4core จ านวน 1 หน่วย โดยมี 

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
(1)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Momory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่ 

น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก Graphics Porcessing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 

(2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB  
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
(5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  
(6) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth 

2)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank printer) งบประมาณท่ีตั้งไว้ 4300 บาท  
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
(1) เป็นเครื่อง-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จาก

โรงงานผู้ผลิต 
(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi  
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวส าหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

ppm หรือ 8.8 ภาพต่อนาที ipm 
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที ppm 

หรือ 5 ภาพต่อนาที ipm 
(5) มีช่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
(7) สามารถใช้ได้กับ เอ4 Letter , Legal และ Custom  
ค าชี้แจงใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลงบประมาณท่ีใช้ 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4core จ านวน 1 หน่วย โดยมี 

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
(1)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Momory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่ 

น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก Graphics Porcessing Unit ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 

(2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB  
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
(5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  
(6) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth 

2)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank printer) งบประมาณท่ีตั้งไว้ 4300 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
(1) เป็นเครื่อง-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จาก

โรงงานผู้ผลิต 
(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi  
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(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวส าหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
ppm หรือ 8.8 ภาพต่อนาที ipm 

(4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด เอ4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที ppm 
หรือ 5 ภาพต่อนาที ipm 

(5) มีช่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
(7) สามารถใช้ได้กับ เอ4 Letter , Legal และ Custom 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว)  ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลท่าศิลาท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
สืบเนื่องจากสภาฯได้อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง หลักจากที่
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ไอซีที ได้ก าหนดราคากลางรวมทั้ง
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ใหม่ บัดนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ICT) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 แล้วท าให้รายละเอียดคุณลักษะพ้ืนฐานเปลี่ยนไปจากเดิม เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและ (ICT) ก าหนด ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติ
เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  2563              
งานงบประมาณ ฝ่ายปกครอง เห็นชอบอนุมัติยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
 
  5.2) กองช่าง 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
และข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ ต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 
บัดนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลาง และ 

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 แล้วท าให้รายละเอียดคุณลักษะพ้ืนฐานไม่ตรงกันกับที่สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาได้
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบที่ผ่านมานั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

ค าชี้แจงเดิม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก งบประมาณ 16000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

(2) หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจ าแบบ Cache Minory รวมในระดับ Level 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือชนิด 

Solid State Dirve ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
(5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 

นิ้ว 
(6) มีช่องเชื่อมต่อ Internet แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  (9) สามารถช้านได้ไม่น้อยกว่า wifi ( IEEE 802.11 b,g,n,ac) และ Bouetooth 
  (10)เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

ค าชี้แจงใหม่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 16000 บาท โดยมีคุณลักษะพ้ืนฐาน 

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 2 Core โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1หน่วย 

(2) หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
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(5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว 

(6) มีช่องเชื่อ ม Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VAG จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(8) มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
(10) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
สืบเนื่องจากสภาฯได้อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จ านวน 1 เครื่อง 
หลักจากที่สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ไอซีที ได้ก าหนดราคา
กลางรวมทัง้คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ใหม่ บัดนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ICT) ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 แล้วท าให้รายละเอียดคุณลักษะพ้ืนฐานเปลี่ยนไปจากเดิม เพ่ือให้
ถูกต้องตามระเบียบและ (ICT) ก าหนด ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วผมขอมติที่ประชุม ยกมืออนุมัติ
เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  2563              
งานงบประมาณ ฝ่ายปกครอง เห็นชอบอนุมัติยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
เห็นชอบอนุมัติ 11เสียง 

   ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากส่วนราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนเชิญครับ 
 -ส านักปลัดฯ 
ปลัดเทศบาลฯ สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา รายงานเรื่องของการ

บริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาคือภัยแล้ง ภูมิประเทศ
สภาพพ้ืนที่ของต าบลท่าศิลาไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้น้ าอุปโภค และบริโภค เทศบาล
ต าบลท่าศิลา จะด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่สุด และต้นทุนที่มีต้อง
ยอมรับในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น และผลที่ได้รับ อย่างเช่นประปาของต าบลท่าศิลา
ของเรา ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ตามข้อเท็จจริง และการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ ก็
ท างานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอ าเภอ ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ระบบน้ าใต้ดินก็ไม่อ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่สูง จุดคุ้มทุน ตอนนี้
เทศบาลต าบลท่าศิลา ขอโครงการเข้าไปได้ 1 บ่อ  

 

 อ่างหินแผง อ่างห้วยก้านเหลือ ที่จะท าประปาขนาดใหญ่ ให้ได้มาตรฐาน แต่สภาพ 
การจัดการมี 2 พ้ืนที่ อยู่เหนือเขื่อน แต่พ้ืนที่เป็นของต าบลท่าศิลา ผู้ใช้น้ าอยู่ด้านล่าง ก็จะเกิดปัญหาขึ้น 
ระบบประปาจะเอาน้ าจากแหล่งน้ าใด เพราะไม่ใช่อ านาจของเทศบาลต าบลท่าศิลา  
   การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีปัญหาทุกที่ และได้น าปัญหาจากสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาในแต่ละเขต เสนอแนะเข้ามาขอความกรุณา เข้ามาเพ่ือช่วยน าเสนอและช่วยกันแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาด จุดคัดกรอง ก็ยังด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด และมีการท าค าสั่ง
มอบหมายการอยู่เวรยามจุดคัดกรอง ในพ้ืนที่เสี่ยง ภายในต าบลท่าศิลา 
   งบประมาณ อยู่ในไตรมาส ที่ 2 อยู่ในระดับปกติ ไม่มีปัญหาในการด าเนินงานในการ
พัฒนาเรื่องเร่งด่วน ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ  
   ขอน าเรียนต่อสภาฯ 
 

-กองสวัสดิการและสังคม 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นายพิมพ์พร ลับภู) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม ดิฉัน นางพิมพ์พร ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการและ
สังคม มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และประกาศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณ ี 

    
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (12) มาตรา 11 วรรคสาม และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบข้อ 2 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
ก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านต่าง  ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผล 20 
พฤษภาคม 2563)  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ ตาม
ประเพณี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 
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(2) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ข้อ 4 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท 
ข้อ 5 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) สัญชาติไทย 
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่

ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อ านวยการเขต หรือนายอ าเภอ หรือ
ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเมือ
พัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด 

 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์ 
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด 
มัสยิด โบสถ์ 
 ข้อ 6 การยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นค าขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิล าเนาในขณะถึง
แก่ความตาย ดังต่อไปนี้ 

(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต 
(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการ

อ าเภอ หรือส านักงานเทศบาล หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรือศาลาว่าการเมือง
พัทยา  
แบบค าขอรับการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุก าหนด 

 ข้อ 7 ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ 6 ตามยื่นค าขอภายใน
ก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุ 
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามข้อ 5 (3) 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว

ประชาชนของผู้ยื่นค าขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด 
โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือด าเนินงานมูลนิธิ 
สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

(4) สมุดบันชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นค าขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ด าเนินการ
ตามระเบียบทางราชการ 

(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ 5 (3) 
หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 วรรคสอง ส าหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ ผู้ยื่น
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ค าขอและผู้รับรองต้องเป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตมที่อธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุก าหนด 

ข้อ 8 การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
(1) กรุงเทพมาหานคร ให้ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) จังหวัดอ่ืน ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ข้อ 9 ในกรณีที่มีคุณสมบัติและได้ยื่นค าขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีถูกต้อง
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และได้ยื่นค าขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้ 
ข้อ 10 ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
จุติ ไกรฤกษ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 
 

หัวหน้าฝ่ายสังคมฯ กองสวัสดิการและสังคม จะส่งหนังสือแก่ผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีก
ครั้ง ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

 

-กองคลัง 
กองคลัง นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง การจ าหน่ายพัสดุ อยู่ใน

ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจ าหน่ายต่อไป และจะมีการส่งหนังสือให้มีการประมูล
ทรัพย์สินต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วม

ประชุมท่านใดจะเสนอแนะ สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ เรียนเชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เบี้ยยังชีพผู้พิการรายละ 800 บาท เดือนพฤษภาคม 2563 จะ

ได้รับเบี้ยเพ่ิม 1000 บาท และเบี้ยผู้พิการไม่จ าเป็นต้องมีบัตรสวัสดิการของรัฐ ถาม
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบครับ 

หัวหน้าฝ่ายสังคมฯ (นางพิมพ์พร ลับภู) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการปกติจะได้รับเงิน
จ านวน 800 บาท รัฐบาลเยียวยาเพ่ิม 1000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
รวมเป็นเงิน 1800 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าในระบบให้อัตโนมัติ 
ส าหรับรายที่รับเงินสดนั้น กองสวัสดิการและสังคม จะท าเรื่องเบิกจ่ายให้พร้อมกัน
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ขอน าเรียนเพื่อทราบ  

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีผู้เข้าประชุมจะเสนอแนะ สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มี 
บัดนี้ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาครบตามระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 3 
ประจ าปี 2563 ก าหนดประชุมครั้งต่อไปหากมีการก าหนดเรียบร้อยแล้ว จักได้แจ้ง
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ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่าน และประชาชนให้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา 13.50 น. 
 

ลงชื่อ        วรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์ 
(นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์) ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

          ลงชื่อ อุทัย จันทร์ใส 
(นายอุทัย จันทร์ใส) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

ลงชื่อ     
(นายเริง ดวงแก้ว) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 


