รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
11

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑

นำงจิตรำมณี

เคนมี

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
4

นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
นำงชัญญำ
สุขรมย์

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
ตำแหน่ง
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง
ปลัดเทศบำลตำบลแชแล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
จตุรงค์ ชำนำญสำร
ปรีชำ ปำสำวัน
ศิวนำถ ลำสุนนท์
วิเชียร วงศ์อำมำตย์
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ
ลำยมือชื่อ
จิตรำมณี เคนมี
ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ
ลำ
หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ
วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
ชัญญำ
สุขรมย์

หมำยเหตุ

-22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี หวังจิตร์
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

14 นำยชูชำติ ไชยศำสตร์
15 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
16 นำงสำวศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์ฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
สุระพล ทำปลัด
สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
สุธำสินี หวังจิตร์
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ชูชำติ ไชยศำสตร์
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายปรีชา ปาสาวัน บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕60
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60

-3ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕59 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) คำสั่งตำมคณะหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 1/57 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ซึ่งจะได้ให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
ได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ทรำบต่อไปครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนและ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ผู้เข้ำร่วมประชุม คำสั่งตำมคณะหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง
กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 25 ธันวำคม
2557
ข้อ 2 กรณีสมำชิกสภำท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พ้นจำกตำแหน่งให้สมำชิสภำ
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจำกตำแหน่ง เนื่องจำกครบวำระตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ให้ดำเนินกำรดังนี้
2.1 กรณีสมำชิกสภำท้องถิ่นตำมข้อ 2 ของคำสั่งคณะหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ
1/2557 กำหนดให้สมำชิกสภำที่พ้นจำกตำแหน่ง เนื่องจำกครบวำระ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยังคง
อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป โดยให้มีจำนวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในกรณีดังกล่ำวผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
และเทศบำล นำยอำเภอ กรณีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ไม่ต้องกำหนดสมำชิกสภำที่ได้มำ

-4ประชุมครั้งแรก ภำยใน 15 วัน และไม่ต้องดำเนินกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น และรอง
ประธำนสภำท้องถิ่น ตำมมำตรำ 22 วรรค 2 มำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และมำตรำ 24 วรรค 2 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ. 2496
2.2 กรณีผู้บริหำรท้องถิ่นตำมข้อ 5 ตำมคำคำสั่งคณะหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ
1/2557 กำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นที่พ้นจำกตำแหน่ง เนื่องจำกครบวำระตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะได้มีประกำศ
ให้มีกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ว่ำกรณีดังกล่ำวผู้บริหำรท้องถิ่น จะมิได้พ้นจำกตำแหน่ง จึงไม่ต้องปฏิบัติตนในกำรประชุม
สภำท้องถิ่นครั้งแรก และไม่ต้องแถลงนโยบำยต่อสภำท้องถิ่น ตำมมำตรำ 35/4 แต่อย่ำงใด
2.3 กรณีตั้งแต่รองผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น และเลขำนุกำรผู้บริหำร
ท้องถิ่น ดังกล่ำว เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นยังไม่พ้นจำกตำแหน่ง รองผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ก็ยังไม่พ้นจำกตำแหน่งเช่นเดียวกัน แต่ยัง
เป็นอำนำจคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมมำตรำ 35/5 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด มำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่จะดำเนินกำรได้ตำมดุลพินิจของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สำหรับ
รำยละเอียดที่ได้ชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕59 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่เข้ำร่วมประชุม
งดออกเสียง

จำนวน 9
จำนวน จำนวน 1
จำนวน 1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำรไหมครับ เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำเทศบำล) กระผมนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 อยำกจะนำเรียนสอบถำมไปยังฝ่ำยบริหำร
ถึงโครงกำรของน้ำประปำทุก ๆ ที่ๆได้รับงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้รับจ้ำงหมดแล้วทุกที่ แต่เหลือเพียงโครงกำรน้ำประปำหมู่ที่ 10 บ้ำนดอนเงิน
อยำกจะนำเรียนสอบถำมว่ำมีกำรติดขัดตรงไหน ที่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดหำผู้รับจ้ำง
ในกำรดำเนินกำร เรียนฝำกถึงประธำนสภำถึงฝ่ำยบริหำรในกำรสอบถำมด้วยครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำทีท่ ุกท่ำน
คือสำหรับเรื่องของงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ซึ่งเป็นงบของน้ำประปำทั้งหมด
ของตำบลแชแล ซึ่งได้ทั้งหมด จำนวน 4 โครงกำร คือ บ้ำนโนนหินลำด บ้ำนหนองแวง
และบ้ำนเหล่ำใหญ่ ซึ่งได้ผู้รับจ้ำงแล้วและทำสัญญำแล้วนั้น แต่สำหรับบ้ำนดอนเงิน หมู่ที่
10 นั้น ซึ่งปัญหำในกำรดำเนินกำรจะติดตรงที่งบประมำณที่ได้รับนั้นลงพื้นที่หมู่ที่ 12 ซึ่งก็
ได้ทำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงไปแล้วนั้น ซึ่งก็เลยทำให้ติดปัญหำในกำรหำผู้รับจ้ำง
เพรำะเอกสำรโครงกำรยังไม่เรียบร้อย ซึ่งเอกสำรในกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงก็
ส่งกลับไปที่จังหวัดอีกครั้ง จึงทำให้ติดปัญหำล่ำช้ำในกำรหำผู้รับจ้ำง ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับปัญหำคงจะเป็นกำรติดขัดที่เรื่องของสถำนที่ก่อสร้ำงน้ำประปำ ที่มีกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงจำกหมู่ที่ 12 เป็นหมู่ที่ 10 จึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำขึ้น
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำทีท่ ุกท่ำน
(นำยกเทศมนตรี)
สำหรับเรื่องของปัญหำของสถำนที่ก่อสร้ำงน้ำประปำหมู่บ้ำน ในตอนนี้ก็เร่งให้ปลัดเทศบำล
ตำบลแชแลดำเนินกำรเรื่องเอกสำรในกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ให้ถูกต้อง เพื่อจะได้จัดหำผู้รับ
จ้ำงต่อไป ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับซึ่งสถำนที่ที่เรำขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่มำใช้หมู่ที่ 10 ตรงโรงเรียนบ้ำนดอนเงินใช่ไหม
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมคณะผู้บริหำรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ไม่มีถ้ำไม่มีแล้ว ก็คงจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 ต่อไป เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจำรณำเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่
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เรื่อง เสนอใหม่
5.๑ การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 และวันเริ่มต้น
สมัยประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรื่องกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสภำท้องถิ่นจะต้อง
(ประธำนสภำเทศบำล) กำหนดสมัยกำรประชุม ผมจะได้ให้เลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงรำยละเอียดระเบียบในกำร
กำหนดสมัยกำรประชุมสภำท้องถิ่นต่อไป เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล ) ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกำรกำหนดสมัยประชุม รำยละเอียดดังนี้
มำตรำ 24 วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติไว้ว่ำ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปีให้สภำเทศบำลกำหนด วรรคสี่ บัญญัติไว้ว่ำ สมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุมัตจิ ำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ กำหนดไว้ว่ำ กำรกำหนดจำนวนสมัยประชุมสำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปี
ถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปโดยให้นำควำมใน
ข้อ 11 มำใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ 11(2) ให้สภำเทศบำลกำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปี
แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กระผมจึงขอนำเรียนท่ำนสมำชิกในกำรพิจำรณำกำหนดสมัยประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้นำเรียนชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) เสนอและกำหนดสมัยประชุมสภำ ประจำปี 2560 เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ
สมัยสำมัญ ประจำปี 2560 ซึ่งในปี 2560 นี้ กระผมขอเสนอกำรกำหนดสมัยประชุมสมัย
สำมัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ – ๒
มีนำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน

-7สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน -๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
กำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 2 มีนำคม พ.ศ. 2561 โดยมี
กำหนด ๓๐ วัน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) กระผมขอมติในที่ประชุมในกำรกำหมดสมัยประชุมสมัยสำมัญ
ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
๑.สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน -๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕60
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
กำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 2 มีนำคม พ.ศ. 2561 โดยมี
กำหนด 30 วัน
ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีก ต่อไปกระผมขอมติที่
ประชุมสภำในกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 และสมัยแรก ประจำปี
2561 ขอได้โปรดยกมือครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ประชุม ดังนี้
สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - ๒ มีนำคม ๒๕60
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕60
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 2 มีนำคม พ.ศ. 2561

-85.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านดอนเงิน
พ.ศ. ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงเมรุ
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/34 ลงวันที่ 2 ก.พ.60
ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำ ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำย
ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำร
1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น
ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำแก้ไขขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
(ประธำนสภำเทศบำล) โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72605/34 ลงวันที่ 2 ก.พ. 60 ตำมกองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำม
หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล และมำตรำ 5163 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใด
ๆ ในเขตเทศบำล (4) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 ประจำปี 2560
1.โครงกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่
10 จำนวน 910,000 บำท
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้อง
ดำเนินกำร และมำตรำ 5163 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใด

-9ๆ ในเขตเทศบำล (4) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน เพื่อที่จะได้ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำร
ก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำย
แบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ประธำนสภำเทศบำล) แบบแปลนเมรุ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนสูงสุด
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในกำร
ก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 เพื่อให้กำรใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำม
เหมำะในกำรใช้งำน เนื่องจำกตำมแบบเดิมของทำงเทศบำลตำบลแชแล เตำเผำแบบเดิมเป็น
แบบยกศพเข้ำ แต่ด้วยไม่สะดวกแก่กำรใช้ ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนดอนเงิน ม.10 คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนและชำวบ้ำน บ้ำนดอนเงิน ม.10 ได้ประชุมและมีมติชำวบ้ำน ไม่ต้องกำรเตำผำ
แบบเดิม ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนดไว้ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบเตำเผำเป็น
แบบรำงเลื่อนเข้ำ เพื่อให้สะดวกต่อกำรทำฌำปนกิจศพหรือเผำศพ นั้น
รายการเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ ม.10 (เตำเดี่ยว ขนำด 4.00 x 8.00 ม.) (ตำมแบบที่เทศบำลตำบล
แชแลกำหนด) งบประมำณประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 910,000 บำท (เก้ำแสนหนึ่ง
หมื่นบำท)
ข้อความใหม่
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ ม.10 (เตำเดี่ยว ขนำด 4.00 x 8.00 ม.) (ตำมแบบที่เทศบำลตำบล
แชแลกำหนด) งบประมำณประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 910,000 บำท (เก้ำแสนหนึ่ง
หมื่นบำท) และประกอบกับรำยละเอียดตำมบันทึกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน บ้ำนดอน
เงิน ม.10 ณ ศำลำประชำคม บ้ำนดอนเงิน ม.10 วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 (รำยเอียด
ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลที่กำหนดใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ครับ กระผมคงต้องสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกท่ำนสมำชิกที่อยู่ในพื้นที่ เพรำะได้มีกำร
อ้ำงถึงคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ท่ำนผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 เชิญท่ำนสุระเดช แก้วกำ
กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำรทุกท่ำน
คือเนื่องจำกเมรุของบ้ำนดอนเงิน ครั้งแรกที่ได้รับงบประมำณก็ยังไม่รู้ว่ำแบบแปลนของเมรุ
เป็นยังไง มีแต่ดีใจที่ได้รับงบประมำณในกำรสร้ำงเมรุ เนื่องจำกยังขำดแคลนเมรุ ซึ่งใช้เตำเผำ
แบบเดิมส่งผลให้ประชำชนและโรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณได้รับควำมเดือดร้อนนั้น แต่เมื่อมี
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงได้สักพักหนึ่ง นำยช่ำงก็ได้แจ้งว่ำแบบเมรุเป็นแบบเดิมไม่มีล้อเลื่อน

-10ศพเข้ำเตำเผำ ซึ่งทำงคณะกรรมกำรและคุณพ่อคำบ่อ ก็ได้แจ้งว่ำไม่ต้องกำรเมรุแบบยกศพ
เข้ำ แต่ขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเป็นแบบรำงเลื่อนเข้ำ หลังจำกนั้นก็ได้มีกำรเปิดประชุม
ผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อหำแนวทำงในแก้ไขให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของชำวบ้ำนในกำรขอ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนเมรุ และมติที่ประชุมคระกรรมกำรหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนที่ขอ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนเมรุ(รำยละเอียดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ม.10)
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เชิญท่ำนสำคร ประทุมศำลำ ที่อยู่ในพื้นที่อีกท่ำนหนึ่งครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ครับสำหรับเรื่องนี้กำรขอ
(สมำชิกสภำ เขต 2) เปลีย่ นแปลงแบบแปลนเมรุของบ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 กระผมก็ได้มีกำรหำรือกับท่ำน
สุระเดช แก้วกำ ท่ำนมัคทำยกวัด และคณะกรรมกำร ซึ่งในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ก็ได้มี
กำรประชุมและมติที่ประชุมขอให้ทำงสภำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเมรุเป็นแบบ
รำงเลื่อน
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับ ทำไมเรำไม่ออกแบบแปลนตั้งแต่แรก ให้เป็นแบบรำงเลื่อนศพเข้ำ ขอบคุณ
(สมำชิกสภำ เขต 1) ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก และข้ำรำชกำรทุกท่ำน สำหรับลักษณะเมรุเผำศพนั้นเป็น
แบบเก่ำ แบบที่เรำก่อสร้ำงเป็นแบบของกรมศำสนำ คือจะเอำเฉพำะศพเข้ำไป จะไม่เอำ
โลงศพเข้ำไปด้วย แล้วกระดูกก็จะหล่นลงไปข้ำงล่ำงไม่หล่นลงข้ำงบนเหมือนเตำเผำสมัยใหม่
ถ้ำจะพูดตำมช่ำงแล้วแบบเก่ำจะสร้ำงอยำกกว่ำแบบสมัยใหม่ที่เป็นรำงเลื่อนศพเข้ำ เพรำะ
เตำเผำศพสมัยเก่ำจะทำเป็นสองชั้น แต่เตำเผำสมัยใหม่จะก่อเตำขึ้นมำเพื่อเข็นรำงเลื่อนเข้ำ
ไปมันจะดูง่ำยกว่ำ ควำมสะดวกสบำยแบบสมัยใหม่จะดีกว่ำ ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับท่ำนรองเดชำ ปัตถำวโร ก็เป็นเรื่องน่ำยินดีที่ชำวบ้ำนมีส่วนร่วม กระผมก็
(ประธำนสภำเทศบำล) สนับสนุนครับ
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ขออนุญำตครับขอแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมครับ คือเกี่ยวกับแบบแปลน หนึ่งเรำจะไม่มี
ปัญหำใช่ไหม ถ้ำเรำมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแล้ว สองถ้ำมีกำรยกเลิกงำนในส่วนตรงนั้น
แล้ว แบบแปลนใหม่จะไม่มีปัญหำอีกใช่ไหมครับ เดี๋ ยวจะมำว่ำทำงสภำว่ำไม่ดูแบบแปลนให้
ละเอียดก่อนอนุมัติ ขอบคุณครับ

นายธนชัย ธนะสีลังกรู ขออนุญำตครับ ในกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในครั้งนี้ ผนังก็จะเป็นแบบเดิมคือมีควำมทน
(หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ) ร้อนทนไฟ ไม่มีกำรแต่แตกร้ำวแน่นอนครับ ส่วนด้ำนหน้ำก็จะเป็นประตูเหล็กบำนใหญ่บำน
เล็กอยู่ด้ำนบน ส่วนที่ต้องตัดออกจะเป็นประตูบำนเล็กและผนังบำงส่วน ส่วนแบบแปลน
แบบใหม่ คือเรำจะใส่บำนประตูเล็กบำนใหญ่ด้ำนหน้ำแล้วก็ใส่รำงเลื่อนเข้ำไป ครับ

-11นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 ขอควำมกรุณำยก
มือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ 10
อนุมัติ 9 เสียง
5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจาปี 2560
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นข้อ 5.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประปี 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ก่อนที่เรำจะพิจำรณำขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอชี้แจง
รำยละเอียดดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรใน
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบัญญัติ ประปี 2560 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ซึ่งก็มีด้วยกัน จำนวน 2
(นำยกเทศมนตรี)
โครงกำร เพื่อพิจำรณำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงกำร ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด
72605/33 ลงวันที่ 2 ก.พ. 60 ตำมกองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำมขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560
หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน

-12เขตเทศบำล และมำตรำ 5163 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใด
ๆ ในเขตเทศบำล (8) ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน ม. 10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำระคำ)
2.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ซอยสิริรัตน์ หมู่ 12
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร และ
มำตรำ 5163 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใด ๆ ในเขต
เทศบำล (8) ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ เพื่อที่จะได้ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศ
บัญญัติ ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผนและ
ก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศ
บัญญัติ ประจำปี 2560 เพื่อให้ตรงตำมพื้นที่ในกำรก่อสร้ำงจริง ณ ปัจจุบัน
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10 (หน้าบ้านนายจาปา สาระคา)
ข้อความเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน ม.10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำระคำ)
ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 600 ตร.ม.
และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 390,800 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 หน้ำ
61 ข้อ 16
ข้อความใหม่
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน ม.10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำระคำ)
ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 196 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 784 ตร.ม.
และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 390,800 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562
หน้ำ 61 ข้อ 16

-13จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำต่อสภำท้องถิ่นแห่งนี้ ครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ รวมถึงควำมปลอดภัยและกำรดำรงชีวิตของประชำชน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับในประเด็นนี้แล้ว ก็เกิดข้อสงสัย ซึ่งเป็นไปได้อย่ำงไรว่ำ งำนเพิ่มขึ้นค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิม
(ประธำนสภำเทศบำล) ซึ่งค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิมแต่งำนเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อยเลยครับ เพิ่มจำก 600 ตำรำงเมตร
เป็น 784 ตำรำงเมตร เพิ่มขึ้น 184 ตำรำงเมตร แต่รำคำเท่ำเดิม ซึ่งผมก็ได้รับคำแนะนำ
และข้อสังเกตว่ำ ทำงกองช่ำงตั้งงบประมำณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมำ ถ้ำมีกำร
เปลี่ยนแปลงผมอยำกให้ดูดีๆ กำรทำเทศบัญญัติก็ให้ดูดีๆ มันมีโอกำสผิดพลำด ซึ่งงำน
เพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขเท่ำเดิม ไม่ใช่ข้อดี ขอบคุณครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน สำหรับโครงกำรนี้ เริ่มแรกที่เสนอโครงกำรเส้นหน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำระคำ คือ
150 เมตร เสนอเข้ำสภำรอบแรก ซึ่งไม่ใช่งบประมำณสำมแสนเก้ำ ครับ แต่มีงบประมำณ
อีกตัวหนึ่งที่ให้เพิ่มงบประมำณสำหรับเพิ่มเส้นนี้เป็น 196 เมตร ตำมควำมยำวที่วัดได้จริง
แต่ตอนส่งข้อมูลให้กับทำงสำนักปลัดในกำรจัดทำเทศบัญญัติยังเป็นข้อมูลเดิม คือ 150
เมตร งบประมำณ 390,800 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับที่จริงแล้วในเทศบัญญัติไม่ใช่ 150 เมตร ใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ใช่ครับ เพรำะตัวเลขที่ส่งข้อมูลให้กับเจ้ำหน้ำที่งบประมำณอำจจะผิดพลำด ครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายสุระเดช แก้วกา ครับ สืบเนื่องมำจำกวันนั้นได้มีกำรเสนอควำมยำวต่อสภำ 150 เมตร ซึ่งผมว่ำถ้ำ 150
(สมำชิกสภำ เขต 2) เมตร ยังไงก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรเสร็จ ถ้ำเป็น 150 เมตร แต่ตำมเป็นจริงต้อง 196 เมตร
และผมยังถำมว่ำงบประมำณจะพอไหมครับ ซึ่งมันจะเกิดควำมผิดพลำด ถ้ำผู้รับเหมำจะ
ดำเนิน 150 เมตร ซึ่งผมบอกได้เลยว่ำถนนคอนกรีตเส้นนี้ดำเนินกำรไม่เสร็จแน่นนอน ซึ่ง
หลักของควำมเป็นจริงแล้วถนนเส้นนี้คือ 196 เมตร ครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู เรียนท่ำนประธำน สำหรับงบประมำณที่กองช่ำงจัดทำไปคือวัดจริงครับ ซึ่งกำรทำงบ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ประมำณแต่ละครั้งก็ถูกจำกัดด้วยงบประมำณ ตำมควำมจริงแล้วของเส้นนี้คือ งบประมำณ
แค่ 350,000 บำท ก็เลยสำมำรถดำเนินกำรได้แค่ 150 เมตร ก็นำเข้ำเสนอต่อสภำรอบ
แรกในวันนั้น และต่อมำที่ประชุมก็ให้เพิ่มงบประมำณจำกเส้นลูกรังหมู่ 5 เพื่อให้ถนนเส้นนี้
สำมำรถดำเนินกำรได้เต็มเส้น 196 เมตร ในกำรเสนอข้อมูลเข้ำสภำครั้งล่ำสุด คือ
งบประมำณเพิ่มขึ้น 40,000 บำท แต่ระยะทำงอำจตกหล่น ก็เลยนำเรื่องเข้ำที่สภำเพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้องเป็น 196 เมตร ซึ่งได้รับงบประมำณจำกหมู่ 5 แต่ไม่ได้แก้ไขในส่วนของ
ระยะทำงกับพื้นที่ตำรำงเมตร แต่แก้ไขเฉพำะตัวงบประมำณ ก็เลยนำเรื่องเข้ำที่ประชุมสภำ
เพื่อแก้ไขควำมยำวระยะของถนน ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ดูนะครับคือข้อควำมเดิมและข้อควำมใหม่
(ประธำนสภำเทศบำล) งบประมำณเท่ำเดิมไม่เปลี่ยน คือประเด็นข้อสงสัย มันเพิ่มขึ้น 184 ตำรำงเมตร ซึ่งไม่ใช่
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นายธนชัย ธนสีรังกรู คือกำรประมำณกำรครั้งแรกของหมู่ 10 คือ 150 เมตร งบประมำณ 350,000 ไม่ใช่
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) งบประมำณ 390,800 บำท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือตัวเลขตรงไหนผิด
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน คือในบันทึกข้อควำมของกองช่ำงครั้งแรกของหมู่ 10 งบประมำณ 350,000
บำท แต่มีกำรประชุมในวันนั้น มีกำรแปรญัตติเพิ่มงบประมำณเพิ่มขึ้น 40,000 บำท
เพื่อให้ถนนหมู่ 10 ให้เต็ม 196 เมตร แต่ตอนที่เสนอเทศบัญญัติเป็นงบประมำณ
390,800 บำท แต่ไม่ได้ถูกแก้ไขตัวเลขควำมยำว 150 เมตร ทำงกองช่ำงก็ขอแก้ไขให้
ถูกต้องตำมควำมยำวจริงเป็น 196 เมตร ซึ่งในวันนั้นก็มีกำรเพิ่มงบประมำณไปหลำย
หมู่บ้ำน ซึ่งได้รับงบประมำณจำกหมู่ 5 แล้วมำเพิ่มงบในหมู่ 7 ,หมู่ 10 ซึ่งในส่วนนี้ก็เลยมี
กำรตกหล่นของหมู่ 10 ซึ่งเพิ่มแต่งบประมำณ แต่ไม่ได้เพิ่มควำมยำวของถนน ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือที่จริงแล้วไม่ได้เพิ่มระยะทำงใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับคือทำงกองช่ำงไม่ได้แก้ไขตัวเลขควำมยำวให้กับเจ้ำหน้ำที่งบประมำรในกำรนำเข้ำเทศ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) บัญญัติครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ขอเพิ่มเติมตำมที่ผมจำได้ คือเป็นกำรประชุมแปรญัตติ
(นำยกเทศมนตรี)
งบประมำณ คือมีมติเพิ่มงบประมำณ แต่ไม่ได้เพิ่มควำมยำว ตำมที่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ ได้
แปรญัตติในครั้งนั้น เพำระทุกท่ำนก็จะเน้นที่กำรเพิ่มงบประมำณไม่ได้แจงรำยละเอียด ในที่
ประชุม ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ชัดเจนครับ ที่จริงก็อยำกจะให้รอบครอบในกำรจัดทำเอกสำร ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน ม.10 (หน้ำบ้ำน
นำยจำปำ สำระคำ) ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
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มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน
ม.10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำระคำ) อนุมัติ 8 เสียง

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรใน
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบัญญัติ ประปี 2560 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ซอยสิริรัตน์ หมู่ 12 ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
เพื่อพิจำรณำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงกำร ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/33
ลงวันที่ 2 ก.พ. 60 ตำมกองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยสิริรัตน์ หมู่ 12
ข้อความเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำสำเร็จรูป หมู่ 12 ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร ลึก 0.58
เมตร ยำว 104 เมตร พร้อมฝำปิด ขนำด 0.25 x 0.46 x 0.10 เมตร 416 ฝำ พร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 392,700
บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 หน้ำ 74 ข้อ 140
ข้อความใหม่
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำสำเร็จรูป หมู่ 12 ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร ลึก 0.58
เมตร ยำว 164 เมตร พร้อมฝำปิด ขนำด 0.25 x 0.46 x 0.10 เมตร 656 ฝำ พร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 392,700
บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 หน้ำ 74 ข้อ 140
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศ
บัญญัติ ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนรองเดชำ ปัตถำวโร ครับ เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ สำหรับโครงกำรนี้ทำงกองช่ำง ได้ดำเนินกำรพิมพ์งบประมำณกำรส่งสำนักปลัดผิดครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) คือเอกสำรที่ส่งสำนักปลัดได้พิมพ์ตัวเลขผิด จริงแล้วควำมยำวคือ 164 เมตร ของรำง
ระบำยน้ำ แต่พิมพ์แค่ 104 เมตร ทำงกองช่ำงจึงขอแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรใหม่ครับ
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(รองประธำนสภำ)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ สำหรับตัวเลขฝำปิด ผมจำได้ว่ำได้โทรประสำนงำนกับผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำย
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) และแผน ให้คำนวณฝำปิดแต่ละฝำควำมยำว 4 ฝำปิดต่อ 1 เมตร ทำงเจ้ำหน้ำที่ก็เลย
คำนวณตำมนั้นครับ คือเอำจำนวน 4 ฝำปิดคูณ 104 เมตร ครับ ซึ่งมันไม่ถูกครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับคือจะเพิ่มขึ้น 60 เมตรใช่ไหมครับ
(รองประธำนสภำ)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ คือฝำปิดรำงระบำยน้ำก็จะเพิ่มขึ้นตำมควำมยำวของรำงระบำยน้ำครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับ แล้วงบประมำณต้องเพิ่มขึ้นไหมครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ ด้ำนงบประมำณไม่เพิ่มครับ เท่ำเดิม
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำ สำหรับเรื่องรำงระบำยน้ำนั้น บำงรำงระบำยน้ำก็ลดลงไป 15 ซม.
(สมำชิกสภำ เขต 2) ซึ่งในควำมเข้ำใจของผมว่ำกำรทำรำงระบำยน้ำนั้นจะต้องเทริมรำงระบำยน้ำก่อนและจับ
ระดับให้มันตรงกับถนนก่อน ซึ่งจัดระดับให้ได้ก่อนจึงวำงรำงลงไป แต่เป็นกำรเอำดินมำกอง
ไว้หัวท้ำยแล้วเอำรำงระบำยน้ำวำงลงไป แบบนี้ถือว่ำเป็นกำรผิดหลัก ผมอยำกจะให้
ตรวจสอบกำรก่อสร้ำงให้มีกำรเทริมก่อนให้เสมอกันกับพื้นถนน ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ชัดเจนครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) จะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ซอยสิริรัตน์ หมู่ 12 ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ซอยสิริรัตน์
ม.12 อนุมัติ 9 เสียง

-17ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 6 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลำ 16.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ
ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

-25ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 19 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)

(ลงชื่อ)

พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช
แก้วกำ
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี
ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

