รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำฯ
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นำยสุระเดช แก้วกำ

ตำแหน่ง
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๑
๒
๓
4

นำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
นำยเดชำ
ปัตถำวโร
นำยเรืองฤทธิ์
กิติรำช
นำงสมจิต
กุลธรวณิชย์
เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2

นำงชัญญำ

สุขรมย์

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ลำยมือชื่อ
สุระเดช แก้วกำ

หมำยเหตุ
ลำกิจ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต
กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง
ปลัดเทศบำลตำบลแชแล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ลำยมือชื่อ
วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
ชัญญำ

สุขรมย์

หมำยเหตุ

-23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี หวังจิตร์
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล
นำยชูชำติ ไชยศำสตร์
นำงสำวศิริขวัญ จันทะวงศรี
นำยเจษฎำ โพธิ์ชัยยำ
นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

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

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

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายปรีชา ปาสาวัน บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕60 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่ำนประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕60

-3ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง ขยำยเวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่ 2 มี น ำคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 3 มีนำคม – 1 เมษำยน พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำล
ตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. ๒๕60 ในวันศุกร์ที่ 17
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. ๒๕60
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ท่ำนสมำชิก
สภำผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมที่ผมได้ลงพื้นที่และพบปะพี่น้องชำวตำบลแชแล ก็รู้สึกได้ว่ำช่วงนี้พี่น้องประชำชนมี
ควำมใจร้อน เนื่องจำกปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องถนนในกำรสัญจรเกิดควำมเสียหำย
จำกพำยุฤดูร้อนที่ตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนหลำยสำยในตำบลแชแล ไม่สำมำรถสัญจร
ได้ ทำให้ประชำชนในเขตพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อน กระผมจึงอยำกฝำกถึงผู้บริหำรใน
กำรเข้ำถึงกำรช่วยเหลือประชำชน ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

ไม่มี

-4นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำน
(ประธำนสภำเทศบำล) กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่
ประชุม(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำร ไหมครับ เชิญครับ
มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรอีกไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขั้นพิจำรณำ
เสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ 5
เรื่องทีเ่ สนอใหม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ 5.1 เรื่อง ยกเลิกมติที่ประชุมสภำ ในครำวกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(ประธำนสภำเทศบำล) 2 ประจำปี 2559 มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยกเลิกมติครั้งก่อน และสำเหตุในกำรยกเลิกมติในกำรพิจำรณำกำร
จ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งก่อนหรือไม่ เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิดดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนและคณะผู้บริหำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) คำว่ำยกเลิกมติที่ประชุมสภำเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ผมก็ยังไม่เข้ำใจว่ำ ในเมื่อ
เรำมีมติที่ประชุมสภำในครำวนั้นแล้ว ทำไมเรำต้องยกเลิกมติในครำวนั้น กรุณำชี้แจงใน
ส่วนของเรื่องกำรจ่ำยขำดเงินสะสมให้ผมและที่ประชุมสภำได้เข้ำใจในคำว่ำ “ยกเลิก”
ก่อนที่จะมีมติในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมต่อไปด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนที่เครำรพ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน สำหรับในเรื่องของกำรจ่ำยขำดเงิน
(นำยกเทศมนตรี) สะสมในครำวครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 นั้น ที่มีปัญหำเกี่ยวกับที่ทำง
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนี ทักท้วงเข้ำมำและทำงเทศบำลเรำก็ได้ทำ
หนังสือหำรือกับทำงจังหวัดอุดรธำนีเกี่ยวกับเรื่องของกำรจ่ำยเงินสะสมของเทศบำล ซึ่ง
ทำงจังหวัดอุดรธำนีก็ได้สั่งให้ดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบ คือต้องทำกำรปิดงบบัญชี
ก่อนถึงจะสำมำรถจ่ำยขำดเงินสะสะได้นั้น ซึ่งในช่วงนั้นเรำปิดงบดุลยังไม่ได้ มติในครำว
นั้น ถ้ำตำมทำงกฎหมำย ก็ถือว่ำโมฆะไปแล้วครับ แต่เพื่อให้มันถูกต้องตำมหลักกำรเรำ
จึงจำเป็นต้องยกเลิกมติเดิมก่อน ซึ่งในทำงกฎหมำย เรียกว่ำ มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
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กฎหมำยในครำวที่แล้วนั้นก่อน เรำจึงจะสำมำรถที่จะพิจำรณำในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม
ต่อไปได้ ขอบคุณครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ผมขอเพิ่มเติมจำกที่ท่ำน
(ปลัดเทศบำล)
นำยกได้ชี้แจงในเบื้องต้นครับ ซึ่งเรื่องเดิมของกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29
มิถุนำยน 2559 ซึ่งข้อเท็จจริงคือ กำรบัญชีของเทศบำลตำบลแชแลไม่ได้ปิดงบตำม
แบบมำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนีเขำได้
กำหนดไว้ในช่วงนั้น ประกอบกับในช่วงนั้นมีกำรย้ำยเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ในช่วงนั้น
โดยเฉพำะในส่วนของกำรเงินมีกำรสับเปลี่ยนกันในช่วงนั้น และอีกสำคัญส่วนหนึ่งก็มี
หนังสือจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนีแจ้งหนังสือมำหลังจำกที่เรำมีกำร
จ่ำยขำดเงินสะสมไปแล้ว ว่ำงบประมำณของเทศบำลไม่ได้มีกำรรับรอง เรำก็ได้มีกำร
หำรือไปจังหวัดอุดรธำนี ซึ่งทำงจังหวัดอุดรธำนีก็ได้ตอบหนังสือกลับมำ ให้เรำดำเนินกำร
ให้ถูกต้องและจ่ำยขำดเงินสะสมใหม่ให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ข้อ 87
ซึ่งทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีก็ได้ทำหนังสือแจ้งมำยังเทศบำล และเรำก็ได้ไปหำรือ
ในหลำยๆ ส่วน เช่น สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนี และทำงจังหวัดอุดธำนี
อีกครั้ง เกี่ยวกับหนังสือสั่งกำรตัวนี้อย่ำงไรได้บ้ำง ซึ่งในเบื้องต้นเขำก็ทรำบเรื่องจริง
กระบวนกำรจ่ำยขำดเงินสะสมนั้นมีข้อบกพร่อง อันแรกคือ เรื่องของตัวเลข ประกำรที่
สองคือกระบวนกำรกำรจัดประชำคม เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนยังไม่ชัดเจน
ครับ ดั้งนั้นเรำก็ได้เห็นปัญหำเรื่องเงิน กำรจัดประชำคม ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเรำก็รอจนปิด
งบดุลปี 2559 เรียบร้อย แต่ในส่วนของงบดุลของปี 2559 ว่ำมีกำรรับรองหรือไม่
รับรองอย่ำงไร ทำงสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนี ก็ยังไม่เข้ำมำตรวจสอบ
ซึ่งผมก็ได้คุยกับทำงผู้อำนวยกำรกองคลังในส่วนยอดเงินที่มันไม่ตรงกัน คือยอดเงินที่มัน
ขำดบัญชี ก็ยังเป็นยอดเงินที่ขำดบัญชีเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ให้สรุปในยอดที่
สรุปได้ ซึ่งทำงผู้อำนวยกำรกองคลังก็ได้สรุปบัญชีเข้ำมำในที่ประชุมแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว
ว่ำเรำมีงบประมำณที่สำมำรถใช้จ่ำยได้เท่ำไร ซึ่งผมก็ได้นำเรียนทำงคณะผู้บริหำรไป
เรียบร้อยแล้วว่ำทั้งนี้เรำจะสำมำรถจ่ำยขำดเงินสะสมได้เท่ำไร จ่ำยเฉพำะที่ประชำชน
เดือดร้อนจริง ซึ่งประชำชนเดือดร้อนจริง ๆ คือจะต้องผ่ำนกระบวนกำรขั้นตอน
ระเบียบกฎหมำยจริงๆให้ชัดเจน อำทิเช่น ควำมเดือดร้อนจะต้องเกิดจำกพี่น้อง
ประชำชนโดยตรง เพรำะฉะนั้นตำมที่ผมได้เล่ำมำนั้นมี 2 กระบวนกำร หนึ่งคือ
กระบวนกำรทำงกลุ่มกฎหมำย สองกระบวนกำรทำงยอดเงินในครั้งก่อนไม่ถูกต้อง เมื่อ
ไม่ถูกต้องผมนำเรียนในหลำยๆครั้งว่ำ กระบวนกำรทำงำนของรำชกำรเรียกว่ำ
กระบวนกำรทำงำนทำงปกครอง ทุกเรื่องที่มีมติ ทุกเรื่องที่เรำมีคำสั่ง ถือเป็นคำสั่งทำง
ปกครองทั้งหมด ซึ่งคำสั่งทำงปกครองที่ออกมำแล้วมิชอบ ผู้ที่มีหน้ำที่เพิกถอน คือผู้ที่มี
หน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบ เช่น ถ้ำเป็นนำยกท่ำนออกคำสั่งท่ำนนำยกก็จะต้องออกคำสั่ง
ใหม่ ถ้ำเป็นสภำในครั้งนี้ท่ำนออกมติในตอนนั้น มติสภำในตอนนั้นไม่ถูกต้องไม่ครบ
ขั้นตอน ก็เป็นหน้ำที่ของสภำที่จะมำเพิกถอนมติตนเองที่ออกไปในครั้งก่อน และออกมติ
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โดยท่ำนตุลำกำรศำลปกครอง ท่ำนได้พูดชัดเจนว่ำ เช่นอย่ำงที่จังหวัดสุรินทร์ สภำ
เทศบำลสุรินทร์จ่ำยขำดเงินสะสมไปไม่ชอบ พอเห็นไม่ชอบเสร็จสภำก็ต้องรับผิดชอบ
คืนเงินด้วย ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ล่ำสุดที่ผมได้ไปประชุม เพรำะฉะนั้นพอเรำทรำบขั้นตอน
ตรงนั้นแล้ว ซึ่งมติเรำตรงนั้นมันไม่ถูกต้อง มันไม่ชอบ สภำก็ต้องมีหน้ำไปยกเลิกมติ
ตนเอง หมำยควำมว่ำในกระบวนกำรตำมระเบียบกำรประชุมสภำท้องถิ่นไม่ได้เขียนไว้
ชัดเจนว่ำจะต้องยกเลิก แต่ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรประชุมสภำท้องถิ่นมัน
เป็นกฎหมำยซึ่งไม่ได้กำหนดขั้นตอนระเบียบไว้ เขำจึงให้ใช้กฎหมำยทำงปกครอง ปี
2539 มำตรำ 3 ประกอบมำตรำ 49 ทวิปัจจุบัน กรณีที่กฎหมำยไม่ได้กำหนดไว้ใน
กฎหมำยกลำง วิธีกำรปฏิบัติ ทำงปกครอง ให้ไปยกเลิกมติในตรงนั้นให้มันถูกต้อง ผมจะ
ยกตัวอย่ำงเทศบำลนครภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสมเป็นเงินหลำยร้อยล้ำน
บำท สภำยกมือเห็นชอบไป แต่กระบวนกำรแปรญัตติไม่ชอบ ก็เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ภูเก็ตเห็นชอบต่อไป แล้วจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรไปทั้งหมด ปรำกฏว่ำมีท่ำนสมำชิกบำง
ท่ำนบอกว่ำมันไม่ถูกต้อง ท่ำนก็นำเอำเรื่องนี้ไปฟ้องที่ศำลคดีปกครอง แล้วศำลปกครอง
ภูเก็ตก็สั่งเพิกถอนทั้งหมด ใครต้องรับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็นสภำที่เห็นชอบ ท่ำนนำยกที่
เห็นชอบ ท่ำนปลัด เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ เลขำสภำ ซึ่งก็จะโดนกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กัน ดังนั้นเมื่อเรำเห็นว่ำขั้นตอนที่เรำเห็นชอบไปในรอบนั้นมันไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง เรำก็
สมควรที่จะมีมติยกเลิกไปก่อน และอีกตัวอย่ำงเทศบำลเพ็ญ เขำก็ยกเลิกมติประชุมสภำ
กำรจ่ำยขำดเงินสะสมเหมือนกับเทศบำลเรำ ซึ่งเหตุผลที่เขำยกเลิกมติสภำตรงนั้น ซึ่งเขำ
ประชุมจ่ำยขำดเสร็จแล้ว เขำพึ่งจะมำตรวจพบว่ำกระบวนกำรประชำคมควำมเดือดร้อน
ของพี่น้องประชำชน คือประชำชนไม่ได้แจ้งควำมเดือดร้อนให้กับเทศบำลเพ็ญทรำบ
และเหตุที่เขำจ่ำยขำดเพรำะประชำชนโดยผู้นำชุมชนรับปำกว่ำจะทำประชำคมและส่ง
หนังสือรำยงำนกำรประชำคมควำมเดือดร้อนให้กับทำงเทศบำลเพ็ญ ทำงเทศบำลเพ็ญ
เลยดำเนินกำรประชุมจ่ำยขำดเงินสะสม และเวลำที่เทศบำลเพ็ญจะดำเนินโครงกำรก็
ท้วงถำมรำยงำนกำรประชำคม จะท้วงถำมอย่ำงไรพี่น้องประชำชนก็ไม่ส่งมำ พอไม่มีกำร
ส่งรำยงำนประชำคมเข้ำมำทำงเทศบำลเพ็ญก็แปรควำมหมำยว่ำไม่มีควำมเดือดร้อนจริง
ทำงเทศบำลเพ็ญก็นำเอำเรื่องนี้เข้ำที่ประชุมสภำเพื่อยกเลิกมติ พอมีกำรยกเลิกมติที่
ประชุมสภำ ก็มีพี่น้องประชำชนในลักษณะจัดรวมตัวกันไปร้องเรียน ทำหนังสือเข้ำมำ
ทำงเทศบำลเพ็ญก็ดำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสมใหม่ ซึ่งผมก็ยกตัวอย่ำงให้เห็นทั้งจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดอุดรธำนี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำ ซึ่งผมได้
นำเสนอให้สอดคล้องกับควำมเห็นของท่ำนนำยกว่ำมันมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจริง ได้ชี้แจง
ผ่ำนท่ำนนำยกไปยังท่ำนประธำนสภำให้ท่ำนได้พิจำรณำว่ำท่ำนจะยกเลิกหรือไม่ เป็น
สิทธิ์ของท่ำน ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนปลัด ท่ำนสมำชิกท่ำนก็ได้ฟังรำยละเอียดแล้ว ถ้ำเรำจะต้องพิจำรณำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ยกเลิกมติ ซึ่งสิ่งที่เรำจะพิจำรณำยกเลิกนั้นมีทั้งหมด 15 โครงกำร ประชุมสภำวันที่ 29

-7มิถุนำยน 2559 คือยกเลิกตรงนั้น เพื่อมำพิจำรณำกำรจ่ำยขำดในครั้งนี้ ซึ่งผู้บริหำรก็
เสนอโครงกำรเพื่อจ่ำยขำดเงินสะสมเข้ำมำจำนวน 3 โครงกำร
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ขออนุญำตเพิ่มเติม
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) กรณีกำรจ่ำยขำดเงินสะสมล่ำสุดจริงๆ ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นของเรำจะ
อยู่ที่จังหวัดอำนำจเจริญ คือขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 27 โครงกำร ก็มีกำร
ตรวจสอบแล้วมันอำจจะไม่เป็นไปตำมกฎหมำย เขำก็มีหนังสือหำรือ สภำสำมำรถยกเลิก
มติตนเองได้ แล้วพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยใหม่ ซึ่ง
หนังสือฉบับนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2559 เป็นตัวอย่ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่ยื้อ จังหวัดอำนำจเจริญ เขำก็ยกเลิกมติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมทั้งหมด 27
โครงกำร ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยกมติสภำในครั้งก่อน
(ประธำนสภำเทศบำล) หรือไม่อย่ำงไร เพื่อให้เข้ำตรงกันว่ำทำไมเรำถึงต้องมีกำรยกเลิกมติตนเอง หรือประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจของท่ำนสมำชิกทุกท่ำน มีท่ำนใด
จะสอบถำมรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมไหม เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม และท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ท่ำนเห็น
ควรยกเลิกมติกำรประชุมสภำครั้งก่อน คือ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
29 มิถุนำยน 2559 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
10 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบยกเลิกมติกำรประชุมสภำครั้งก่อน คือ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 อนุมัติ 9 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป 5.2 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) จำนวน 3 โครงกำร ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ให้ท่ำน
สมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ข้อระเบียบและกฎหมำย ขั้นตอน วิธีกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วย กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ดังนี้
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

-8๑. ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมมำตรำ 50 พระรำบัญญัติเทศบำล 2496 ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำร
ชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตำม
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้
คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10
มีนำคม พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรมใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสรุปสำระสำคัญ
1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. ลักษณะและประเภทโครงกำรที่สำมำรถนำเงินสะสมไปใช้จ่ำยได้
2.1 โครงกำรที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรพื้นฐำน
จำกแผนพัฒนำสำมปีมำใช้ในกำรจัดกำรโครงกำร
ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในโครงกำรหรือกิจกำรที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชำชน เช่น กำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรที่ทำ
กำร กำรจัดหำรถส่วนกลำง หรือรถประจำตำแหน่ง กำรจัดหำครุภัณฑ์
สำนักงำน กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น
3. ให้กระทำได้เฉพำะโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ หรือ
กิจกำรจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงิน
(ประธำนสภำเทศบำล) สะสมให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบไปแล้วนั้น ท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อสงสัยประกำรใด
หรือไม่อย่ำงไร ขอเรียนเชิญครับ

-9นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำยไปนั้น
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ซึ่งประเด็นต่ำงๆ มีแต่ข้อห้ำม แต่ข้อที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ท่ำนเลขำสภำยังไม่ได้
ชี้แจงเลย ว่ำสำมำรถนำเงินจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้ได้บ้ำง กระผมอยำกจะให้ท่ำนได้
ชี้แจงรำยละเอียดตรงนี้ให้ทรำบด้วย ขอบคุณครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ครับ ขออนุญำตชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นที่ท่ำนสมำชิกสอบถำมเพิ่มเติม คือ องค์กร(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจ่ำยขำดเงินสะสมได้ ภำยใต้เงื่อนไข ให้กระทำได้เฉพำะ
กิจกำรอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือพระรำชบัญญัติจัดตั้งเทศบำล
จะอยู่ในมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 2496 ซึ่งมำตรำ 50 ซึ่งกำหนด
อำนำจหน้ำที่ให้กับเทศบำล มีดังนี้
(๑) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
(๒) ให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
(๓) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
(๖) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
(๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
(๘) บ ำรุ งศิล ปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๙) หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กิจกำรที่ทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของพี่ น้องประชำชน ทั้งนี้จะต้องเป็นไป
ตำมแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอเพิ่มเติมตำมหนังสือสั่งกำรกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรที่
อำจะทำได้ โครงกำรที่สำมำรถใช้จ่ำยเงินสะสมได้
1. เป็นโครงกำรที่เพื่อเป็นประโยชน์และควำมต้องกำรของประชำชนที่แท้จริง โดยนำ
ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรพื้นฐำนจำแผนพัฒนำมำใช้ในกำรจัดทำโครงกำร
2. ให้กระทำได้เฉพำะโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูน คือสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุง จัดให้มีแหล่งน้ำด้ำนกำรเกษตร
เช่น จัดทำฝำย แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้ำ เป็นต้น
3. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อบริโภคอุปโภค เช่น ระบบน้ำประปำหมู่บ้ำน ถัง
เก็บน้ำส่วนกลำง หรือถังเก็บน้ำฝนในที่สำธำรณะ
4. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐบำล กำรส่งเสริมกิจกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น เช่นกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขำ ลำนที่พัก ลำนจอดรถต่ำงๆ

-105. โครงกำรส่งเสริมให้ใช้ยำงพำรำภำยในประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งขณะนี้
กำรยำงแห่งประเทศไทยหรือ (กยท.) ก็ได้สนับสนุนกำรรับซื้อยำงพำรำ
6. โครงกำรหรือกิจกรรมตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ำ
จำเป็นต้องดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชำชน ขออนุญำตชี้แจง
รำยละเอียดเพียงเท่ำนี้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนเลขำสภำ ทุกท่ำนคงจะได้ทรำบรำยละเอียดที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมำยอีกไหมครับ
ถ้ำไม่มี และก่อที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจง
รำยละเอียดเกี่ยวสถำนะทำงกำรเงินกำรคลังของเทศบำลตำบลแชแล ณ ปัจจุบัน เพื่อ
ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ อนุมัติงบประมำณในกำรจ่ำยเงินสะสม
ประจำปีงบประมำณ 2560 ต่อไป เชิญท่ำนนำยก ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอ
(นำยกเทศมนตรี)
ชี้แจงตำมแบบรำยละเอียดประกอบกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ซึ่งตำมแบบรำยงำน
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560 ตำมรำยละเอียดตำม
หัวข้อดังนี้
1.)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
17,488,613.82 บาท
ยอดเงินสะสม ณ 30 กันยำยน 2559
17,488,613.82 บำท
หัก บัญชีเงินฝำกเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล(ก.ส.ท.) 1,201,757.99 บำท
ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมำณ 2559
บัญชีลูกหนี้ -ภำษีโรงเรือและที่ดิน
1,100.00 บำท
-ภำษีบำรุงท้องที่
17,514.00 บำท
ภำษีป้ำย
400.00 บำท
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
1,557,093.00 บำท
คงเหลือ
2,777,864.99 บำท
ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้
14,710,748.83 บำท
2.)พิสูจน์ยอดสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝำกธนำคำรและเงินฝำกคลังจังหวัด
32,202,494.89 บำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 (ปรำกฏตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน)
หัก บัญชีรำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
4,585,955.76 บำท
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
บัญชีเงินรับฝำกต่ำงๆ
2,259,688.78 บำท
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม
10,646,101.52 บำท
คงเหลือ
17,491,746.06 บำท
ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้
14,710,748.83 บำท
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 14,710,748.83 บำท
บวก รับคืนค่ำใช้สอยในปีงบประมำณ 2559
5,200.00 บำท
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เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
- บำท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหำรได้ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560
14,715,948.83 บำท
หมำยเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560
10,646,101.52 บำท
หัก : จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม บำท
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินกำร บำท
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม
10,646,101.52 บำท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหำรได้ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560
14,715,948.83 บำท
หัก บัญชีฝำกเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล(ก.ส.ท.)
242,371.64 บำท
ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมำณ 2559
หัก บัญชีฝำกเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล(ก.ส.ท.)
332,813.39 บำท
ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมำณ 2558
หัก สำรองงบบุคลำกร(ประมำณกำร 3 เดือน)
4,500,000.00 บำท
เงินสะสมคงเหลือ
9,640,763.80 บำท
หัก สำรองกรณีสำธำรณภัย 10% ของเงินสะสมคงเหลือ
964,076.38 บำท
ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้
8,676,687.42 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนนำยก ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนคงชัดเจนในด้ำนงบประมำณ แล้วใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ ผมอยำกสอบถำมว่ำ ลูกหนี้เงินยืมสะสม หมำยถึงใครครับ ช่วยชี้แจง
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ในรำยละเอียดในส่วนนี้ด้วยครับ
นางชัญญา สุขรมย์
เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง) สำหรับลูกหนี้เงินยืมสะสม เป็นยอดลูกหน้ำเงินยืมสะสมตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 ซึง่
เรำจะมีกำรยืมเงินสะสมเพื่อใช้จ่ำย เช่นอย่ำงกรณี เบี้ยยังชีพ หรือเบี้ยผู้พิกำร ที่เรำได้รับ
กำรจัดสรรจำกรัฐบำลไม่เพียงพอนั้น เรำก็จำเป็นต้องขอยืมเงินสะสมเพื่อเบิกจ่ำยให้กับผู้
ที่มีสิทธิ์รับ และยังมีลูกหนี้เงินยืมสะสมค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงประจำถ่ำยโอน(รพช.) ซึ่งทั้ง
ปีงบประมำณ 2559 เรำก็ไม่ได้รับเงินจัดสรรจำกรัฐบำล มียอดเดิมจำกของ
ปีงบประมำณเดิมตั้งแต่ปี 2558 ผูกพันมำด้วยค่ะ ซึ่งยอดนี้ก็จะเป็นยอดเงินสะสมที่เรำ
ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร แต่เรำขอยืมเงินสะสมไปใช้ก่อน แต่ถ้ำเรำได้รับยอดเงินที่จัดสรร
เข้ำมำ ที่เรำได้ทำหนังสือขอไป ก็คือขอเพิ่มเติม และได้ทำหนังสือขอจำกจังหวัดอุดรธำนี
ว่ำเรำไม่ได้รับกำรจัดสรรที่ในปีงบประมำณ 2560 ซึ่งเรำก็ได้รับกำรโอนเข้ำมำแล้ว คือ
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ(รพช.) ประมำณสองแสนกว่ำบำทนั้น และส่วนที่เหลือเรำยังไม่ได้
รับกำรจัดสรรเข้ำมำ เรำจึงต้องหักไว้ในกรณีซึงเป็นภำระผูกพันที่เรำต้องรับผิดชอบใน
ส่วนนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

-12นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ คือตำมระเบียบตำมหนังสือสั่งกำร ในกรณีที่งบประมำณ
(นำยกเทศมนตรี)
ด้ำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ถ้ำรัฐบำลจัดสรรเข้ำมำไม่ทันตำมกำหนดเวลำ มีหนังสือ
สั่งกำรให้เรำสำมำรถยืมเงินสะสมมำใช้จ่ำยก่อนได้ ซึ่งถ้ำเงินจัดสรรเข้ำมำที่หลังก็จะ
นำมำหักลบในระบบบัญชีของทำงกองคลังครับ
นางชัญญา สุขรมย์ ขออนุญำตนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมรำยละเอียดที่เรำนำมำจำกบัญชี เท่ำที่เรำมีของปี
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง) 2558 และหลังจำกที่เรำปิดบัญชีของปี 2559 ซึ่งประเด็นที่เรำมีปัญหำ เรื่องกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดอุดรธำนี ได้ทำหนังสือเข้ำมำอีกรอบในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งใน
หนังสือของทำงสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนี ก็มีข้อทักท้วงข้อเดิมใน
ปีงบประมำณ 2558 ที่เรำยังดำเนินกำรจัดทำบัญชีไม่เรียบร้อย มีผลทำให้ยอดเงิน
นำส่งสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล ซึ่งในปี 2559 เรำจะต้องจัดส่งเงินสมทบ(ก.ส.ท.)
ทุกปี หลังจำกที่เรำทำกำรปิดบัญชีแล้ว ซึ่งในปี 2558 เรำปิดบัญชีแล้วภำยในเดือน
ธันวำคม ตำมระเบียบแล้วเขำให้นำส่งเงินกองทุนร้อยละ 10 ในปีงบประมำณ 2558
เมื่อเรำปิดบัญชีเสร็จแล้วในเดือนธันวำคม ก็ไม่มียอดในกำรนำส่งสมทบกองทุนกิจกำร
เทศบำล(ก.ส.ท.) 10 เปอร์เซ็นต์ มันก็เลยมีผลทำให้กำรคำนวณในกำรนำส่งสมทบ
กองทุนกิจกำรเทศบำล ทำให้ไม่สำมำรถแสดงยอดที่ชัดเจนได้ ตำมแบบที่แนบมำด้วยนี้
คือ แบบกำรคำนวณกรณีเงินฝำกสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำลประจำปี
2558
1. รำยรับจริงทั้งสิ้น บำท
หัก รำยจ่ำยทั้งสิ้น บำท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % 4,449,493.83 บำท
2. หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 %
1,112,373.46 บำท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % 3,337,120.37 บำท
3. หัก ลูกหนี้ที่เกิดจำกรำยได้ค้ำงชำระประจำปี
8,986.50 บำท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % และลูกหนี้ที่เกิดจำกรำยได้
ค้ำงชำระประจำปี
3,328,133.87 บำท
หลักจำกที่คำนวณตำมหนังสือสั่งกำร มันก็จะให้เรำหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 %
หลังจำกที่เรำปิดรำยรับ-รำยจ่ำย ซึ่งเรำจะต้องเอำเงินเข้ำเงินสะสม แต่เรำจะต้องหัก ทุน
สำรองเงินสะสม 25 % ตำมที่ยอดที่เรำเสนอ แต่สำหรับปี 2558 เรำไม่มีหลักฐำนที่
สำมำรถนำไปแสดงนำส่งกองทุนเทศบำลได้ในปีงบประมำณ 2558 เพรำะว่ำถ้ำเรำ
นำส่งเงินสมทบเรำต้องมีหลักฐำนว่ำ งบที่เรำนำมำแสดงมำจำกตรงไหน เพรำะว่ำกำร
จ่ำยขำดเงินสะสม เรำจะต้องนำส่งสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำลก่อน จึงจะสำมำรถนำ
เงินมำบริหำรใช้ได้ด้วยค่ะ และสำหรับในส่วนของปีงบประมำณ 2559 แบบกำร
คำนวณกรณีเงินฝำกสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำลประจำปี 2559
1. รำยรับจริงทั้งสิ้น
59,824,237.46 บำท
หัก รำยจ่ำยทั้งสิ้น
56,573,851.57 บำท
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2. หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 %
812,596.47 บำท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % 2,437,789.42 บำท
3. หัก ลูกหนี้ที่เกิดจำกรำยได้ค้ำงชำระประจำปี
14,073.00 บำท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % และลูกหนี้ที่เกิดจำกรำยได้
ค้ำงชำระประจำปี
2,423.716.42 บำท
ขอบคุณค่ะ มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแสดงงบกำรเงิน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับสถำนะกำรคลัง
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ กระผมอยำกสอบถำมว่ำยอดเงินที่เรำจะจ่ำยขำดเงินสะสม ณ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ยอด 8,676,687.42 บำท เป็นยอดที่คงที่แล้วใช่ไหมครับ
นางชัญญา สุขรมย์ ขออนุญำตค่ะ สำหรับยอดเงินที่นำมำแสดง คือ 8,676,687.42 บำท เป็นยอดตำมที่
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง) เรำมีตำมบัญชีที่เรำนำมำเสนอในที่ประชุม เป็นยอดเงินจริงค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับสถำนะกำรคลัง
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำไม่มใี ครจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กระผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5.2 กำร
พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ 2560 จำนวน 3 โครงกำร
ซึ่งเรำจะพิจำรณำทีละโครงกำร เชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอ
(นำยกเทศมนตรี)
ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรเพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ
๒๕60 เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครบถ้วน
และมีมำตรฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดควำม
เดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำร
สำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2560 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำม
บันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/81 ลงวันที่ 13 มีนำคม ๒๕60
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อำนำจหน้ำที่ตำม
มำตรำ 50 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร (2) ให้มีและบำรุง
ทำงบกและทำง และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล หน้ำที่ใน
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จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕60
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอมอบให้หัวฝ่ำย
แบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอรำยละเอียดเพิ่มเติมกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) พิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕60 จำนวน 3 โครงกำร ขอเชิญ
ครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ผู้บริหำรทำงกองช่ำง มีเรื่องนำเสนอสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำญัตติ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2560 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/81 ลง
วันที่ 13 มีนำคม ๒๕60 จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (สำยบ้ำนยำงหล่อ ม.6 – บ้ำนโนนหิน
ลำด ม. 14) ขนำด กว้ำง 2 เมตร ยำว 200 เมตร โดยกำรลงหินลูกรังไม่น้อยกว่ำ
300 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน
บ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบล
สำมปี
2560-2562 หน้ำ 71 ข้อ 116 เป็นจำนวนเงิน 213,600 บำท
2. โครงกำรขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ 3 โดยทำกำรขุดลอกสระน้ำใหม่ ปำกสระน้ำ
กว้ำงโดยเฉลี่ย 48.00 เมตร ยำวโยเฉลี่ย 37.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร และหรือ
งำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ
57 ข้อ 14 เป็นจำนวนเงิน 167,900 บำท
3. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ม.9 พื้นที่ผิวจรำจร
กว้ำง 7 เมตร ยำว 12 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนสะพำนกรมทำงหลวงชนบท
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) หน้ำ ข้อ
เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บำท
รวม 3 โครงการ เป็นเงินจานวน 1,761,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรนะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด โครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) เพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอญัตติ ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำ
รำยละเอียดและสอบถำมเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น
ตำมบันทึกข้อควำม ที่๗๒๖๐5/81 ลงวันที่ 13 มีนำคม ๒๕60 จำนวน 3 โครงกำร

-15นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ผู้บริหำรทำงกองช่ำง มีเรื่องนำเสนอสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำญัตติ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2560 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/81 ลง
วันที่ 13 มีนำคม ๒๕60
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านยางหล่อ ม.6 – บ้านโนน
หินลาด ม. 14) ขนำด กว้ำง 2 เมตร ยำว 200 เมตร โดยกำรลงหินลูกรังไม่น้อย
กว่ำ 300 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 140
ท่ อ น บ่ อ พั ก คสล. จ ำนวน 1 บ่ อ และงำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้ อ มป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำม
แผนพั ฒ นำต ำบลสำมปี 2560-2562 หน้ ำ 71 ข้ อ 116 เป็ น จ ำนวนเงิ น
213,600 บำท
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนและคณะ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ผูบ้ ริหำรเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน อยำกจะสอบถำมว่ำโครงกำรที่จัดทำเข้ำมำจะซ้ำช้อนกัน
หรือไม่ กับโครงกำรซ่อมแซมลูกรังกำรเกษตรบ้ำนยำงหล่อ-โนนหินลำด ซึ่งวันที่ประชุม
กันท่ำนนำยก มีกำรโอนเส้นทำง 3 เส้นทำง คือ ม.9-14 , ม.6-14 , ม.12-14 ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ คือประเด็นว่ำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมจะซ้ำช้อนกับเงินอุดหนุน
(นำยกเทศมนตรี)
เฉพำะ คือเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ที่เรำทำหนังสือไปขอจังหวัดอุดรธำนี มีจำนวน 2 เส้น
แต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธำนี ยังไม่ไม้รู้ว่ำจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับ ซึ่งกำร
ทำงำนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนคือเรำไม่ได้ทำทั้งเส้น เรำทำเฉพำะจุดที่ได้รับควำม
เดือนร้อนจริงๆ ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีควำมชัดเจนมำกขึ้นแล้วนะครับท่ำนสมำชิก มีท่ำนได้จะสอบถำมอีกไหม
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับ
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) สำหรับโครงกำรที่จัดทำเข้ำมำที่ประชุมจำนวน 3 โครงกำร ใช้งบประมำณทั้งหมด
เท่ำไร ส่วนที่มันจำเป็นที่ชำวบ้ำนร้องเรียนมำตลอด เรื่องฝำยน้ำล้น บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ
มันจำเป็นหรือไม่ถ้ำเรำจะทำเพื่อกำรเกษตร ให้เกษตรกรให้เกิดรำยได้ขึ้นในชุมชน ซึง่ ดูๆ
แล้วโครงกำรฝำยน้ำล้นก็ขอเข้ำมำทุก ๆปี ทำไมเรำไม่แบ่งงบประมำณในส่วนนี้ไป
ดำเนินกำรในส่วนนี้ด้วย ผมว่ำมันมีควำมจำเป็น ถ้ำหำกเกิดควำมแห้งแล้ง ผมก็อยำกจะ
ฝำกในตรงนี้ด้วย ซึ่งงบประมำณ 8,676,687.42 ถ้ำงบประมำณเหลือจ่ำยก็ช่วย
พิจำรณำดำเนินกำรในตรงนี้ด้วยครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสำคร ประทุมศำลำ ที่ได้นำเสนอโครงกำรดีๆ แต่ตอนนี้งบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ของเรำยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไงก็ให้ทำงผู้บริหำรรับทรำบปัญหำในตรงนี้ เพื่อ
ดำเนินกำรต่อไปครับ
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(ประธำนสภำเทศบำล) จะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่ท่ำนผู้บริหำรเสนอโครงกำรซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (สำยบ้ำนยำงหล่อ ม.6 – บ้ำนโนนหินลำด ม.14) เพื่อจ่ำย
ขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ 2560 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
10 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัตโิ ครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (สำยบ้ำนยำงหล่อ ม.6
– บ้ำนโนนหินลำด ม.14)
อนุมัติ 9 เสียง

2. โครงการขุดลอกสระน้าหนองโพธิ์ หมู่ 3
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับโครงกำรที่ 2 โครงกำรขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ 3 ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำร
(ประธำนสภำเทศบำล) นะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด โครงกำรเพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมตำมที่
คณะผู้บริหำรได้เสนอญัตติ ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำรำยละเอียดและสอบถำมเพิ่ม เพื่อให้
ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น ขอเชิญฝ่ำยบริหำรได้เสนอ
รำยละเอียดครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ผู้บริหำรทำงกองช่ำง มีเรื่องนำเสนอสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำญัตติ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2560 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/81 ลง
วันที่ 13 มีนำคม ๒๕60 สำหรับโครงที่ 2 โครงกำรขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ ม.3
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพรำยละเอียดดังนี้
โครงการขุดลอกสระน้าหนองโพธิ์ หมู่ 3 โดยท้าการขุดลอกสระน้าใหม่ ปากสระน้ากว้าง
โดยเฉลี่ย 48.00 เมตร ยาวโยเฉลี่ย 37.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร และหรืองาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต้าบลแชแลก้าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาต้าบลสามปี 2560-2562 หน้า 57
ข้อ 14 เป็นจ้านวนเงิน 167,900 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ชัดเจนครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนดูรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) จะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่ท่ำนผู้บริหำรเสนอโครงกำรขุดลอกสระ
น้ำหนองโพธิ์ ม.3 เพื่อจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ 2560 ขอควำมกรุณำ

-17นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ยกมือขึ้นครับ
องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน

มีทั้งหมด

10

เสียง

3.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับโครงกำรที่ 3 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ม. 9
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรนะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด โครงกำรเพื่อพิจำรณำ
จ่ำยขำดเงินสะสม ตำมที่ คณะผู้บริหำรได้เสนอญัตติ ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำ
รำยละเอียดและสอบถำมเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น
ขอเชิญฝ่ำยบริหำรได้เสนอ รำยละเอียดครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ผู้บริหำรทำงกองช่ำง มีเรื่องนำเสนอสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำญัตติ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2560 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/81 ลง
วันที่ 13 มีนำคม ๒๕60 สำหรับโครงกำรที่ 3 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วย
ท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ม.9 เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรสัญจรของพี่น้อง
ประชำชน รำยละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9 พืนที่ผิวจราจร กว้าง 7
เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาต้าบลสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) เป็นจ้านวนเงิน 1,380,000
บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สำหรับโครงกำรนี้ทำงเทศบำลโดยท่ำนนำยกและคณะผู้บริหำรได้ลงพื้นที่ออกประชำคม
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่บ้ำนและรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนพี่น้องประชำชน แต่ดูรำยละเอียดที่นำเข้ำมำ
ที่ประชุม ยอดงบประมำณทำไมถึงลดลงจำกเดิมที่เคยประมำณกำรไว้ ครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู ขออนุญำตครับ สำหรับงบประมำณที่ลดลง เนื่องจำกนำยช่ำงเดิมได้คิดค่ำนั่งรำงไว้
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ประมำณสองแสนกว่ำบำทครับ แต่ในครั้งนี้ผมปรับลดค่ำนั่งรำงลงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับเข้ำใจกันแล้วนะครับทุกท่ำน ว่ำทำไมยอดงบประมำณถึงลดลง เนื่องจำกลดค่ำ
(ประธำนสภำเทศบำล) นั่งรำงลง มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนของหมู่ 9 ไปบ้ำนโนนหินลำด ผมก็ได้เข้ำร่วมประชุม
ประชำคมร่วมกับคณะผู้บริหำรด้วยครับ เพรำะว่ำมีควำมลำบำกในกำรสัญจร ผมเห็น
ด้วยกับโครงกำรที่ท่ำนนำยกเสนอเข้ำมำ ซึ่งเป็นโครงกำรควำมเดือดร้อนที่แท้จริงของ
ประชำชน

-18นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ชัดเจนครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนดูรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) จะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่ท่ำนผู้บริหำรเสนอโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล้าห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9 เพื่อจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี
งบประมำณ 2560 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
10 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
5.3 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่มและตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) เพือ่ โอนงบประมำณเพิ่มและตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72605/79 ลงวันที่ 3 มีนำคม 60
ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำ ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อ
กฎหมำย ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำโอนงบประมำณจัดตั้งรำยกำรใหม่
(ประธำนสภำเทศบำล) โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้นไปทำงหนองหมู หมู่ 10 ขอเชิญ
ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่องญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย(ตั้งรำยกำรใหม่)ประจำปีงบประมำณ ๒๕60
(กองช่ำง)

-19เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำม
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำล
ตำบลแชแล ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำร
สำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำย(ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่)ประจำปีงบประมำณ ๒๕60 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม จำนวน 1 รำย
รำยละเอียดตำมบันทึกข้อควำม ที่ อด 72605/79 ลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2560
1.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้นไปทำงหนองหมู หมู่ 10 จำนวน
จำนวนเงิน 96,500 บำท (เก้ำหมื่นหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อำนำจหน้ำที่ตำม
มำตรำ 50 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร (2) ให้มีและบำรุง
ทำงบกและทำง และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล หน้ำที่ใน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง และกำร
จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ และมำตรำ 51 (7) ให้มีและ
บำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติอนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี
2560 เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัว
ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอรำยละเอียดพิจำรณำโครงกำรที่ขอ
(ประธำนสภำเทศบำล) โอนงบประมำณ เพื่อเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕60 ขอเชิญครับ
1.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นไปทางหนองหมู หมู่ 10
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำช
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ข้ำรำชกำรทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2560 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้น
ไปทำงหนองหมู หมู่ 10 ตำมบันทึก อด 72305/79 ลงวันที่ 3 มีนำคม 2560
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรสัญจรของพี่น้องประชำชน เนื่องจำกถนนโบรำณเส้นนี้
ประชำชนใช้สัญจรมำกแต่ขำดกำรปรับปรุง ทำให้กำรสัญจรลำบำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรขน
ถ่ำยกำรเกษตร รวมถึงกำรใช้สัญจรของประชำชนในพื้นที่และประชำชนทั่วไป จึงขอ

-20อนุมัติโอนงบประมำณเพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ต่อสภำ เพื่ออนุมัติงบประมำณ
รำยละเอียดดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
๑.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) ปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้นไปทำงหนอง
หมู หมู่ 10 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ควำมยำวรวม 720 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ 2,160 ตร.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแช
แลกำหนด) เป็ น จำนวนเงิน 96,500 บำท (เก้ำ หมื่น หกพั นห้ ำ ร้อ ยบำทถ้ว น)
รำยละเอียดปรำกฏตำม ปร.4 ปร.5 ที่แนบมำพร้อมนี้ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2560-2565 หน้ำ 70 ข้อ 109
-โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ 2,377,200 บำท งบประมำณ
คงเหลือ 1,542,400 บำท ขอโอนลด 96,500 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี
2560 หน้ำ 39)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น เพื่อพิจำรณำให้
(ประธำนสภำเทศบำล) ครบทุกประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย และท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตำมที่คณะ
ผู้ บ ริ ห ำรได้ เ สนอขออนุ มั ติ โ อนงบประมำณรำยจ่ ำ ย(ตั้ ง เป็ น รำยกำรใหม่ ) ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้นไปทำงหนอง
หมู หมู่ 10 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
10 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60
โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบรำณเส้นไปทำงหนองหมู หมู่ 10
อนุมัติ 9 เสียง
5.4 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 เพื่อโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่(สำนักปลัด)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้ง
(ประธำนสภำเทศบำล) เป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ขอเชิญครับ

-21นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติ
(นำยกเทศมนตรี)
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕60 เพื่อตั้งเป็น
รำยกำรใหม่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำม
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้
มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
๒๕60 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 4 รำยกำร รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนำด 16 นิ้วอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแช
แลหลังใหม่ หลังที่ 2
1. โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
2. กล้องวงจรปิด Full HD จำนวน 8 จุด
3. เก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 7 ตัว
4. ตู้เก็บของ
จำนวน 1 หลัง
เหตุผล
เนื่องจำกอำคำรสำนักงำน และอำคำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลตำบลแช
แล ซึ่งเป็นมีเอกสำร และบุคลำกรเพิ่มขึ้นรวมถึงกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ซึ่งเป็นอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕60 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำย
อำนวยกำร ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในกำรโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕60 ขอเชิญครับ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนค่ะ
(หน.ฝ่ำยอำนวยกำร) ซึ่งทำงสำนักปลัด มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ตำมบันทึกข้อควำม ที่
๗๒๖๐1/121 ลงวันที่16 มีนำคม ๒๕60 มีรำยละเอียดดังนี้
รำยกำรโอนงบประมำณ จำนวน 4 รำยกำร เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ สืบเนื่องมำจำก
ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนรัชกำล เพื่อควำมจงรักภักดีต่อสมพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
เทศบำลตำบลแชแล จึงมีควำมประสงค์ในกำรจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 และรวมถึงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ในกำรรักษำดูแล
อำคำรสำนักงำนเทศบำลตำบลแชแล จึงขอนำเรียนมำยังสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติงบประมำณเพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ต่อไปค่ะ
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1.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร กรอบไฟเบอร์กลำส ขนำด 230*340 cm
ป้ำยทรงพระเจริญ ขนำด 230 cm ฐำนไฟเบอร์กลำส ขนำด 140*350 cm
ตรำสัญลักษณ์ ขนำด 1.00 cm ครุฑ ขนำด 0.05 cm พำนพุ่มเงิน,ทอง ขนำด
120 cm ขนำดรูป ขนำด 120*240 cm เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรอัญเชิญ
พระบรมฉำยำลั กษณ์ส มเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกันด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม 99,000 บาท
2.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) กล้องวงจรปิด Full HD กล้องวงจรปิด Full HD ชุด 8
CH.
พร้อมบริกำรติดตั้ง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2 ขออนุมัติโอนเพิ่ม 65,000 บาท
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบ
บุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) งบประมำณที่ตั้งไว้ 1,857,420 บำท
คงเหลือ 1,386,220 บำท ขอโอนลด 164,000 บำท
3.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) เก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 7 ตัวๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน
21,000 บำทบุด้วยฟองน้ำแล้วหุ้มด้วยหนัง ช่วยให้กำรปรับขึ้น-ลง แกนกลำงมีควำม
แข็งแรงทนทำน รับน้ำหนักได้ดี มีควำมแข็งแรง ทนทำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2 ขออนุมัติโอนเพิ่ม 21,000
บาท
4.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) ตู้เก็บของ ขนำด 120 CM. จำนวน 1 หลัง รำคำ 3,500
บำท และขนำด 80 CM. จำนวน 1 หลัง รำคำ 2,000 บำท ใช้เก็บวัสดุ
เครื่องครัว แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562
หน้ำ 96 ข้อ 2 ขออนุมัติโอนเพิ่ม 5,500 บาท
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ
บุ คลำกร หมวดเงินเดือ น(ฝ่ ำยประจ ำ) งบประมำณที่ตั้ งไว้ 2,377,200 บำท
คงเหลือ 1,545,900 บำท ขอโอนลด 26,500 บำท
ดังนั้น สำนักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕60 ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธงี บประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ

-23สิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
10 เสียง
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 9 เสียง
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 17 เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลำ 16.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
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(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

-20ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 19 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณ
ครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
-28ปรีชำ ปำสำวัน
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
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

