รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12

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

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
4

นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
2
3
4
5

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
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
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง
ปลัดเทศบำลตำบลแชแล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ
วชิรวิชญ์
ชัญญำ
เยำวรัตน์
สุระพล
สุดำรัตน์

ภำวะชำติ
สุขรมย์
ผ่ำนสำแดง
ทำปลัด
กิตติพัฒน์วงศ์

หมำยเหตุ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำยสำยัญ พิสัยพันธ์
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี หวังจิตร์
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

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

-2หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์ฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

ปรีดำ
ประจุดทะศรี
สำยัญ พิสัยพันธ์
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 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) 2560 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ครัง้ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕60 – วันที่ ๓๐
พฤษภำคม ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 แล้วนั้น

-3อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึ ง ให้ เ รี ย กประชุ ม สภำเทศบำลต ำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60 ในวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

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

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) คือตอนนี้เรำก็มีข้ำรำชกำรย้ำยเข้ำมำใหม่ประจำกองช่ำง เข้ำมำเป็นครอบครัวเทศบำลตำบล
แชแล เพื่อร่วมในกำรพัฒนำตำบลแชแล เชิญผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้แนะนำตัวกับทำง
สมำชิก ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล คณะผู้บริหำรและ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสำยัญ พิสัยพันธ์ บ้ำนเกิดอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคำย ซึ่งผมก็ได้ย้ำยเปลี่ยนที่ทำงำนมำแล้วประมำณ 5 ครั้ง กระผมย้ำยมำจำกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลกุมภวำปี สำหรับเหตุผลที่ย้ำยมำ ซึ่งก็ด้วยเหตุผลที่ว่ำทำงรัฐบำลมีโครงกำร
ที่จะยุบรวมท้องถิ่น คือหนึ่งตำบลให้มีเพียงแค่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ำเรำอยู่ตรง
นั้น ควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนก็อำจจะไม่สำมำรถไปได้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่ง
ผมย้ำยมำยังเทศบำลตำบลแชแล ก็เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนในระดับที่สูงขึ้น
และก็มีควำมตั้งใจที่จะมำทำงำนที่เทศบำลตำบลแชแล ซึ่งผมก็มำทำงำนที่นี้ได้ 26 วันนี้ครับ
ก็ได้เห็นสภำพพื้นที่ สภำพปัญหำและได้นำเรียนปรึกษำกับท่ำนคณะผู้บริหำร ในเรื่องของ
กำรดำเนินกำรแก้ไข ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษำงำนก็อำจจะมีควำมล่ำช้ำหน่อยครับ และ
อำจจะยังไม่ได้ลงไปทุกพื้นที่ครับ สุดท้ำยก็ขอฝำกเนื้อฝำกตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยกำรกองช่ำง ที่ได้เข้ำมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) ซึ่งทำงสภำเทศบำลแห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับครับ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 2 กำรรับรอง
รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งในครั้งนี่ก็จะเป็นกำรับรองรำยงำนกำรประชุม ทั้ง 2 ครั้ง
ครับ ก็คือ 1. รับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

-42560 2.รับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2560
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่เข้ำร่วมประชุม
งดออกเสียง

จำนวน 10
จำนวน จำนวน จำนวน 1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

๒.2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่เข้ำร่วมประชุม
งดออกเสียง

จำนวน 10
จำนวน จำนวน จำนวน 1

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

-5ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม ซึ่งในวำระนี้ได้มีสมำชิกได้ยื่นกระทู้ถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) จำนวน 1 ท่ำน ก่อนที่จะกระทู้ถำม ผมขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมำย ข้อบังคับในกำรยื่นกระทู้ถำม เชิญครับ
นำยปรีชำ ปำสำวัน
ขอบคุณครับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขำนุกำรสภำ)
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 เรื่องกระทู้ถำม ข้อ 87 กระทู้
ถำมคือคำถำมซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถำมผู้บริหำรท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือนโยบำยอันเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อ 88 กระทู้ถำม มี 2
ประเภท คือ (1) กระทู้ถำมทั่วไป (2) กระทู้ถำมแบบด่วน
ข้อ 90 กระทู้ถำมจะต้องไม่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
(1) มีข้อควำมเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่ำวใส่ร้ำย
(2) เคลือบคลุม หรือเข้ำใจยำก
(3) ในเรื่องที่มีประเด็นคำถำมซ้ำกับกระทู้ถำมซึ่งมีผู้เสนอมำก่อน
(4) เพื่อให้ออกควำมเห็น
(5) ในปัญหำข้อกฎหมำย
(6) ในเรื่องไม่เป็นสำระสำคัญ
(7) เพื่อทรำบกิจกำรส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รำชกำร
ข้อ 92 กำรตั้งกระทู้ถำมทั่วไปให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น โดยมี
ข้อควำมเป็นคำถำมในข้อเท็จจริง หรือนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นเรื่องกระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) คณะผู้บริหำรไหมครับ เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำเทศบำล) กระผมนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 อยำกจะนำเรียนสอบถำมไปยังฝ่ำยบริหำร
ตำมที่ผมได้ยื่นกระทู้สอบถำมเรื่องค่ำใช้จ่ำยงบประมำณในกำรช่วยเหลือประชำชน เนื่องจำก
ในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ วันที่ 12 เมษำยน 2560 เกิดวำตภัย ซึ่งในช่วงนั้นจะเป็นวันหยุด
สงกรำนต์ ได้มีพี่น้องประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน ในครั้งแรกได้รับทรำบจำนวนพี่น้อง
ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 96 รำย ซึ่งผมอยำกจะทรำบว่ำเรำได้มีกำรช่วยเหลือ
อย่ำงไรบ้ำง
1.กำรใช้งบประมำณต่ำงๆ อำทิเช่น ช่วยเหลือพี่น้องประชำชนเป็นวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ อยำก
ทรำบว่ำช่วยเหลือไปกี่ครอบครัว
2.กำรช่วยเหลือในด้ำนเงินสด มีกี่รำย ซึ่งกระผมอยำกทรำบว่ำใช้งบประมำณเท่ำไร ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ สำหรับเรื่องของกำรช่วยเหลือ
(นำยกเทศมนตรี) เหตุวำตภัยที่เกิดขึ้นในเขตตำบลแชแล พี่น้องประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน เทศบำลตำบล
แชแลก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือนั้น รำยละเอียดในกำรช่วยเหลือผมจะมอบให้ท่ำนรองเดชำ
ปัตถำวโร เป็นผู้ชี้แจง รำยละเอียด ครับ

-6นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นางชัญญา สุขรมย์
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง)

เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำทีท่ ุกท่ำน
คือสำหรับเรื่องของกำรช่วยเหลือวำตภัยของพี่น้องประชำชนในตำบลแชแล ซึ่งมีผลกระทบ
กับพี่น้องประชำชนในตำบลแชแล ซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องประชำชนที่เกิดขึ้นในวันที่ 12
เมษำยน 2560 มีประชำกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 125 หลังคำเรือน ได้แบ่งกำร
ช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. กำรช่วยเหลือในรูปแบบของเงินสด จำนวน 13 หลังคำเรือน งบประมำณ
107,700 บำท
2. กำรช่วยเหลือในรูปแบบของวัสดุ จำนวน 112 หลังคำเรือน งบประมำณสำหรับ
จัดซื้อวัสดุในกำรช่วยเหลือ จำนวน 280,000 บำท
รวมงบประมำณทั้งหมด 387,700 บำท ขอเพิ่มเติมสำหรับกำรช่วยเหลือชำวสวน
ยำงพำรำ จำนวน 7 ครัวเรือน จำนวนไร่ละ 3,000 บำท และอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับ
กำรช่วยเหลือ เนื่องจำกไม่เข้ำเกณฑ์กำรช่วยเหลือของ กยท.จังหวัดอุดรธำนี ขอบคุณครับ
ขออนุญำตครับ คือผมอยำกทรำบรำยละเอียดในกำรจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น ใบเสร็จ รำยชื่อผู้รับ
วัสดุ 2. อยำกให้ทำเป็นตำรำงในกำรช่วยเหลือเป็นเงินสดมีใครบ้ำงและคนละเท่ำไร่ เช่นนำย
ก.ได้รับเท่ำไร นำย ข ได้รับเท่ำไร ซึ่งเป็นรำยละเอียดในกำรชี้แจงในครั้งนี้ด้วยครับ
ขออนุญำตครับ ถ้ำเป็นรำยละเอียดในส่วนของกำรช่วยเหลือเป็นเงินสดนั้น ผมขอเชิญ
ผู้อำนวยกำรกองคลัง ในกำรชี้แจงรำยละเอียดครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ ดิฉันขอ
ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือกรณีเป็นเงินสด ซึ่งกรณีกำรช่วยเหลือเป็นเงินสด
จำนวน 13 รำย ซึ่งมีรำยกำรดังนี้
1. วันที่ 18 พฤษภำคม 2560 โอนเข้ำบัญชีธนำคำรออมสิน สำขำกุมภวำปี จำนวน 2
รำย
1.1 นำงอำพร จรุงพันธ์ จำนวน 7,000 บำท
1.2 นำยสุนทร ฤทธิ์มหำ จำนวน 11,120 บำท
2. วันที่ 18 พฤษภำคม 2560 โอนเข้ำบัญชีธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สำขำกุมภวำปี จำนวน 5 รำย
2.1 นำงลัดดำ พรมสอน จำนวน 3,400 บำท
2.2 นำงจิตรำมณี เคนมี
จำนวน 33,000 บำท
2.3 นำงอำพร โคตรสุโน จำนวน 6,720 บำท
2.4 นำงบุญมี สมณะ
จำนวน 2,650 บำท
2.5 นำยสมำน สรวงศิริ
จำนวน 8,120 บำท
3. วันที่ 18 พฤษภำคม 2560 โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำนวน 3 รำย
3.1 นำยสำคร ธรรมเวียง จำนวน 2,550 บำท
3.2 นำยจรัญ
ปัตถำวะโร จำนวน 21,640 บำท
3.3 นำยชัชวำล อินทสร้อย จำนวน 3,400 บำท
ต่อไปเป็นรำยที่มอบเช็คให้ คือ นำงสำวสีนวล เที่ยงปลำ รับเป็นเช็คธนำคำรกรุงไทย

-7จำนวน 5,320 บำท เนื่องจำกมีกำรดำเนินกำรส่งเอกสำรล่ำช้ำ ส่วนอีกจำนวน 2 รำย
เป็นรำยกรณีที่เรำแต่งตั้งคณะกรรมกำรนำเงินสดมำเบิกเงินสดออกมำมอบให้ผู้ประสบภัย
จำนวน 2 รำย
1. นำงบุญเตียน สิทธิโชติ จำนวน 1,080 บำท
2. นำยน้อย ไชยโชติ
จำนวน 1,700 บำท
ซึ่งรวมทั้งหมด 13 รำย เป็นเงิน 107,700 บำท ขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดเท่ำนี้
ค่ะ
ขออนุญำตครับ เอกสำรดังกล่ำวที่กล่ำวมำ ผมขออนุญำตถ่ำยเอกสำรได้ไหมครับ และเรื่อง
ใบเสร็จจัดซื้อของวัสดุ ครับ
ค่ะ ถ้ำเป็นกรณีที่ขอเอกสำรต้องยื่นคำร้องขอด้วยค่ะ เพรำะเป็นข้อมูลทำงรำชกำร ค่ะ

นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำเทศบำล)
นางชัญญา สุขรมย์
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตเพิ่มเติมครับจำกท่ำนสุระเดช แก้วกำ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจง
(สมำชิกสภำ เขต 2) ระเบียบกฎหมำยก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบเรื่อง กระทู้ถำม ก็ส่งหนังสือก่อนภำยใน 3 วัน ผมก็
คิดว่ำคณะผู้บริหำรจะสำมำรถตอบคำถำมกระทู้ในตรงนี้ได้ ท่ำนคงเตรียมเอกสำรไว้พร้อม
แล้ว เมื่อมีผู้ถำมกระทู้ ซึ่งควรจะมีควำมพร้อมในชี้แจงและเตรียมเอกสำรชี้แจงในกำรตอบ
กระทู้ถำมมำกกว่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ คือในเรื่องของกำรตอบกระทู้ถำม คือผู้ถำมกระทู้อยำกทรำบข้อมูลไม่ใช่ขอ
เอกสำรครับ ซึ่งอยำกทรำบข้อมูลทำงคณะผู้บริหำรก็นำข้อมูลเข้ำที่ประชุมนำเสนอทำง
สมำชิกสภำ แต่ถ้ำต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกำรเปิดประเด็นกระทู้ถำมขึ้นมำใหม่
ครับ ขอบคุณครับ

นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำเทศบำล)

ขออนุญำตครับ สำหรับเกี่ยวกับเอกสำร คือผมก็จะขออนุญำตส่งเอกสำรคำร้องขอตำม
รำยกำรที่จะขอเอกสำรเพิ่มเติมครับ ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองคลังได้อธิบำยมำแล้ว สำหรับ
กระทู้ถำมที่กระผมได้สอบถำมก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(นำยกเทศมนตรี)
ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ สำหรับเรื่องวำตภัยที่เป็นปัญหำตำมที่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ ที่ได้
กล่ำวก็มีปัญหำควำมล่ำช้ำ คือตอนแรกทำงเรำจะยื่นขอควำมช่วยเหลือไปยังจังหวัดอุดรธำนี
จำนวน 12 รำย และนำยอำเภอกุมภวำปีก็เรียกประชุมในวันที่ 28 เมษำยน 2560 ซึง่
เหตุเกิดวันที่ 12 เมษำยน 2560 และวันที่ 13 เมษำยน 2560 เรำมีกำรประชุมครั้ง
แรกร่วมกับกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นวันเดียวกันกับที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีได้
ออกมำเยี่ยมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ต่อมำในวันที่ 2
พฤษภำคม 2560 เรำก็ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วำตภัย) เพื่อพิจำรณำคัดเลือกกำรเข้ำเกณฑ์และไม่เข้ำเกณฑ์ในกำร
ช่วยเหลือตำมระเบียบกำรช่วยของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุดรธำนี
วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 ก็มีกำรดำเนินกำรประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติม
เอกสำรรำยที่ไม้ได้ส่งมำเอกสำรมำครบ เพื่อพิจำรณำให้กำรช่วยเหลือ ในวันที่ 15

-8พฤษภำคม 2560 ก็เป็นกำรประชุมเพื่อสรุปยอดจำนวนทั้งหมดที่เข้ำเกณฑ์และไม่
เข้ำเกณฑ์กำรช่วยเหลือ และทำหนังสือประชำสัมพันธ์แจ้งไปยังผู้ประสบภัยให้มำรับสิ่งของ
และเงินสด ในวันที่ 18-19 พฤษภำคม 2560 ส่วนเรื่องประเด็นกระทู้ถำม ก็อย่ำงที่
ท่ำนรองนำยกไก้ชี้แจงตำมประเด็นที่ขอถำมก็มีเพียงแต่เฉพำะกำรช่วยเหลือเท่ำไร ส่วน
เอกสำรเพิ่มเติมที่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ ขอนั้น ก็ให้ยื่นเอกสำรคำร้องตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำร ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ สรุปว่ำต่อไปนี้ถ้ำเรำต้องกำรขอเอกสำรทำงรำชกำรจะต้องยื่นคำร้องขอ
(ประธำนสภำเทศบำล) เอกสำรก่อนทุกครั้งครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมคณะผู้บริหำรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ไม่มีถ้ำไม่มีแล้ว ก็คงจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 ต่อไป เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจำรณำเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่
ระเบียบวาระ ที่ 5

เรื่อง เสนอใหม่
5.1 รายงานงบการเงินประจาเดือน มีนาคม 2560
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ 5.1 เรื่องรำยงำนงบกำรเงินประจำเดือน มีนำคม 2560 เชิญเลขำนุกำรครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล ) ครับวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ ข้อ 5.1 เรื่องรำยงำนงบกำรเงินประจำเดือน มีนำคม 2560
ขอเชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับงบกำรเงินประจำเดือน มีนำคม
2560 เชิญครับ
นางชัญญา สุขรมย์ ค่ะ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง) สำหรับงบกำรเงินประจำเดือนมีนำคม 2560 ประมำณกำรด้ำนรำยรับตำมเอกสำรที่ไดแจก
ในที่ประชุมแล้วค่ะ ดูรำยละเอียดไปพร้อมกันค่ะ รำยละเอียดประกอบงบทดลอง ประเภท
รำยรับ มียอดประมำณกำรที่ 54,500,000 บำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 รำยรับ
ทั้งหมด คือ 33,654,819.64 บำท ก็จะแบ่งตำมรำยกำรดังนี้
รำยรับ
จำนวนเงิน
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
89,608.00
ภำษีบำรุงท้องที่
101,314.38
ภำษีป้ำย
31,517.00
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
0.00
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
0.00

-9ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
กำรโฆษณำ
ค่ำธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ค่ำปรับอื่นๆ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
ดอกเบี้ย
ค่ำขำยแบบแปลน
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ภำษีสุรำ
ภำษีสรรสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

0.00
84,970
70.00
40.00
250.00
0.00
2,200
89,524.00
0.00
22,356.00
0.00
400.00
109964.14
195,000.00
94,150.00
25,468.64
4,425,892.33
1,969,989.49
70,464.83
1,036,097.31
2,482,470.30
18,849.91
126,610.12
690,714.00
18,816,909.00
0.00
3,169,989.69
33,654,819.64
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รำยกำร
หมวดงบกลำง
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เงินอุดหนุน
รวมรำยจ่ำย

จำนวนเงิน
8,564,291
1,245,981.43
6,526,735.67
152,241.00
2,481,443.00
604,495.76
153,608.20
714,000.00
1,037,019.28
21,479,815.34

ส่วนรำยงำนสถำนะกำรเงินประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 มียอดเงินสดและเงิน
ฝำกธนำคำรอยู่ในบัญชีของเทศบำลตำบลแชแล จำนวน 38,484,627.70 ค่ะ
รำยละเอียดประกอบดังนี้
รำยกำร(ชื่อบัญชี)
จำนวนเงิน
เงินสด
354.00
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-1-74649-6
1,158,519.25
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-0-46231-1
14,075,491.67
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย(ออมทรัพย์) 982-4-51510-0
1,149,555.04
เงินฝำกธนำคำร ธกส.(ออมทรัพย์) 01-205-2-38760-5 10,689,562.29
เงินฝำกธนำคำร ธกส.(ออมทรัพย์) 02-008-0-48414-9 253,548.27
เงินฝำกธนำคำรออมสิน(ประจำ)
10,633,505.04
ซึ่งยอดดังกล่ำวมำนี้เป็นกำรสรุปยอดกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 มีรำยรัย
รำยจ่ำยตำมที่ได้ชี้แจงดังกล่ำวค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณครับ ท่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเงินรำยรับรำยจ่ำยแต่ละรำยกำรตำมที่ท่ำนผู้อำนวยกำรกองคลังได้
ชี้แจงไปแล้วนั้น เชิญครับ
ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ต่อไปเข้ำสู่ข้อ 5.2 ครับ เรื่องกำรขออนุมัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 และก่อนที่จะให้ท่ำนคณะผู้บริหำรได้
ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรหรือควำมจำเป็นของโครงกำร เชิญท่ำนเลขำสภำได้ชี้แจง
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560

-115.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 (กองช่าง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/202 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2560
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 ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) 2560 และหลักควำมจำเป็นในกำรขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ให้เป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนของกองช่ำง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรี) อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72605/202 ลงวันที่ อด 72605/202 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2560
ตำมกองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำมมำเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน 4 รำยกำร
หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทย
กำหนด๗๔
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ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้อง
ดำเนินกำร และมำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล เพื่อจะให้เทศบำลตำบลแชแล งำนฝ่ำยกองช่ำงได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพใช้งำนได้เป็นอย่ำง เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตขิ ออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เพื่อจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้อำนวยควำมสะดวกและบริกำรประชำชน และเป็นกำร
ดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไปนั้น ผมขอเชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียด
เพิ่มเติมในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองช่ำงในครั้งนี้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอเชิญผู้อำนวยกำรกองช่ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม
(ประธำนสภำเทศบำล) ในกำรจัดหำครุภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีใช้สำหรับงำนช่ำงโดยตรง ครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่กำรให้บริกำรประชำชนสูงสุด
นายสายัญ พิสัยพันธ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 4 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72605/202
ลว 18 พ.ค.2560 ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ ตำมหลักควำมจำเป็นและกำรบริกำรประชำชน
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ซื้อ(กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า) ซึ่งมีควำมจำเป็น
เนื่องจำกกล้องระดับของทำงกองช่ำงไม่มี ทำให้กำรดำเนินงำนช่ำงมีควำมอยำกลำบำก เพื่อ
หำค่ำต่ำงๆ ที่ต้องกำรควำมสูงของระดับงำนที่เป็นโครงกำรของประชำชน เพื่อให้เกิดควำม
แม่นยำมำกขึ้น ซึ่งมีควำมจำเป็นจริงๆ ยกตัวอย่ำง โครงกำรประปำบ้ำนโนนหินลำด ซึง่
สถำนที่ก่อสร้ำงนั้นเป็นที่ลุ่ม จะต้องจับระดับควำมสูงของหอถังสูงเท่ำไหร่ ควำมสูงแตกต่ำง
กันเท่ำไรจำกระดับพื้นหมู่บ้ำน เพื่อใช้คำนวณกำรส่งน้ำไปให้ประชำชนใช้บริกำรภำยใน
หมู่บ้ำน ประเด็นหนึ่งคือถ้ำหอถังสูงๆกว่ำพื้นบ้ำน ก็จะใช้หอถังสูงได้เลยในกำรส่งน้ำ ถ้ำหอ
ถังสูงต่ำกว่ำหรือเท่ำกับพื้นบ้ำน ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบในกำรจ่ำยน้ำภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งผม
มองว่ำเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับงำนของกองช่ำง ผมจึงขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่มตั้งเป็น
รำยกำรใหม่สำหรับกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องระดับ เพื่อขออนุมัติสภำพิจำรณำ ซึ่งมีรำยกำร
ขอโอนงบประมำณดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
๑.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่)โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกำรของเทศบำลตำบลแชแล
(กล้องระดับ ขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ) กล้องระดับขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ
1.1 เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขอตั้ง
1.2 กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
1.3 มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ

-131.4 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
1.5 ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร
หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
1.6 ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
1.7 ค่ำตัวคูณคงที่ 100
1.8 มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อย
กว่ำ + / - 12 ลิปดำ
1.9 ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
1.10 ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
1.11 มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุกๆองศำ
1.12 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
1.13 อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
1.14 อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
1.15 ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
1.16 อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1.16.1 มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
1.16.2 มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้องลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
1.16.3 มีฝำครอบเลนส์
1.16.4 มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
เป็นจำนวนเงิน 34,000 บำท (รำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ ฉบับ
เดือนมีนำคม พ.ศ.2560) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
-โอนลด จำกค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้ 133,200 บำท งบประมำณคงเหลือ
115,200 บำท ขอโอนลด 34,000 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ 62)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องระดับขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
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ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มีมติเห็นชอบอนุมัตโิ อนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
(กล้องระดับ) อนุมัติ 10 เสียง

2.โครงการจัด หาครุภัณฑ์ซื้อ(ล้อวัดระยะทาง 9999.9 เมตร) ซึ่งทำงกองช่ำงมีควำม
จำเป็นในกำรจัดซื้อเป็นแบบแมนนวล คือใช้ระบบมือกด จะใช้ได้ทนกว่ำระบบดิจิตอลมันพัง
เร็ว ซึ่งผมเคยจัดซื้อมำใช้แล้วที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกุมภวำปี ใช้ได้ไม่ถึงกี่ปีครับ ซึ่งทำง
เทศบำลตำบลแชแลยั ง ไม่ เคยจัด ซื้อ ล้ อ วัด ระยะทำงแบบนี้ค รั บ เพื่ อใช้ใ นกำรดำเนิ นงำน
เกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลตำบลแชแลให้มีควำมแม่นยำและประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
อีก ผมขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ดังรำยกำรต่อไปนี้ เพื่อขออนุมัติใน
กำรจัดซื้อจำกสภำท้องถิ่น ดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกำรของเทศบำลตำบลแชแล
(ล้อวัดระยะทำง 9999.9 เมตร) ล้อวัดระยะทำง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตำม สำมำรถ
วัดระยะได้ 9999.9 เมตร ระบบแสดงระยะ สำมำรถเซ็ตศูนย์ได้ 1 ตำแหน่ง กำรวัดระยะ
สำมำรถทำได้ทั้งระบบเดินหน้ำ และถอยหลัง มีขำตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง ตัวเครื่องพับครึ่ง
ได้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงล้อมีขนำด ประมำณ 318 มิลลิเมตร เป็นจำนวนเงิน 12,000
บำท (รำคำตำมท้องตลำด) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริห ำรทั่ว ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
-โอนลด จำกค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้ 133,200 บำท งบประมำณคงเหลือ
81,200 บำท ขอโอนลด 12,000 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ 62)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์(ล้อวัดระยะทำง 9999.9 เมตร) ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
(ล้อวัดระยะทำง 9999.9 เมตร) อนุมัติ 10 เสียง

-153.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ซื้อเทปวัดระยะสเตนเลส ความยาว 50 เมตร ซึ่งกองช่ำงก็มี
ควำมจำเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เทปวัดระยะสเตนเลส ควำมยำว 50 เมตร เนื่องจำกอันเดิม
ชำรุดใช้งำนมำนำนแล้ว ตัวเลขก็บำงช่วงก็จำงเลือนรำงทำให้ใช้งำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ
จึงน ำเรี ย นเข้ำสภำท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติโ อนงบประมำณ(เพิ่ม )ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำม
รำยกำรโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกำรของเทศบำลตำบลแช
แล
(เทปวัดระยะสเตนเลส ควำมยำว 50 เมตร) เทปวัดระยะสเตนเลส ควำมยำว 50
เมตร เนื้อเทปเป็นชนิดสเตนเลส ปลอดสนิม มีควำมยำว 50 เมตร ใช้มำตรำเมตริกในกำรวัด
เป็นจำนวนเงิน 7,500 บำท (รำคำตำมท้องตลำด) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำร
ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงลงทุ น หมวดค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ ส ำรวจ
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
-โอนลด จำกค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้ 133,200 บำท งบประมำณ
คงเหลือ 69,200 บำท ขอโอนลด 7,500 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ
62)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์(เทปวัดระยะสเตนเลส ควำมยำว 50
เมตร) ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
(เทปวัดระยะสเตนเลส ควำมยำว 50 เมตร) อนุมัติ 10 เสียง
4.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงำนเก็บ
เอกสำรของกองช่ำง ที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นจัดระบบงำนสำรบรรณแยกประเภทเพื่อให้
สะดวกในกำรค้นหำเอกสำรที่ประชำชนมำขอรับบริกำร ซึ่งเนื่องจำกไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่นในกำรพิจำรณำโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซื้อครั้งนี้
ตำมรำยกำรขอโอนงบประมำณดังนี้

-16รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกำรของเทศบำลตำบลแชแล
(ตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน) ตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 5 ฟุต
จำนวน 2 หลัง มีมำตรฐำน มอก. (ลึก 40.6 สูง 87.8 ซม.) โครงตู้เหล็กหนำ 0.6 มม.
ภำยในมี 2 แผ่ น ชั้ น สำมำรถปรั บ ระดั บ ได้ หน้ ำ บำนมี กุ ญ แจล็ อ ค เป็ น จ ำนวนเงิ น
11,000 บำท (รำคำตำมท้องตลำด) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
-โอนลด จำกค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุ มชน งบด ำเนิ นงำน หมวดค่ ำ ตอบแทน ตั้ง ไว้ 133,200 บำท งบประมำณ
คงเหลือ 61,700 บำท ขอโอนลด 11,000 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ
62)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน) ขอควำมกรุณำยก
มือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
(ตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน) อนุมัติ 10 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ข้อ 5.3 โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 ประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงรำยกำรเพื่อพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2560 ตำมควำมจำเป็น เดือดร้อนของประชำชนในตำบลแชแล ให้เกิดโครงกำรที่
มีประโยชน์สูงสุดในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน เชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรี) อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72605/ ลงวันที่ อด 72605/202 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2560 ตำม
กองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำมมำเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ ประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำน
จำนวน 3 รำยกำร

-17หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล (๒) ให้มีและบ้ำรุงทำงบกและทำงน้ำ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่
ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดทำ
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด๗๔
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้อง
ดำเนินกำร และมำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล เพื่อจะให้เทศบำลตำบลแชแล งำนฝ่ำยกองช่ำงในกำรพัฒนำระบบถนนของ
เทศบำลตำบลให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติในกำรสสัญจรอย่ำงปลอดภัย เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตขิ ออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เพื่อปรับปรุง บำรุงถนนเพื่อให้สำมำรถสัญจรไปมำของประชำชนในพื้นตำบลแช
แลได้อย่ำงปลอดภัยและสะดวกสบำย และเป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไปนั้น ผมขอ
เชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในกำรจัดทำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เป็นพัฒนำระบบขนส่งให้ประชำชนสำมำรถใช้ถนนสัญจรได้ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 3 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72605/202
ลว 18 พ.ค. 2560 ซึ่งเป็นประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมจำที่จะต้องดำเนินโครงกำรนี้
ในเขตพื้นที่ที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและเป็นพื้นที่ที่มีควำมจำในกำรช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนต่อไปครับ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (บ้านเหล่ากกโพธิ์ หมู่ที่ 8 )
ผมขอนำเรียนเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ก่อนครับ เป็นถนนแยกระหว่ำงบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ไปบ้ำนคำ
แคนเข้ำสู้พื้นที่ทำงกำรเกษตร เป็นทำงแคบ กว้ำงประมำณ 3 เมตร แล้วจำกกำรสอบถำม
ประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นรำษฎรในตำบลแชแล ซึ่งในรูปแบบของปริมำณงำน คือจะ
เป็นกำรนำท่อขนำด 1.2 เมตร จำนวน 8 ท่อน วำงเพื่อให้ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำ
ได้ ซึ่งเรำจะเผื่อเป็น 8 เมตร เพรำะจะต้องดำเนินกำรจัดทำทำงโค้งเพื่อไว้ครับ เนื้อที่ทั้งหมด
3,450 ตำรำงเมตร ที่จะดำเนินกำรโดยใช้รถไถ่ในกำรรื้อถอนทำงเดิมออกก่อน ผิวทำงเดิม
ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ำ แล้วจะใช้รถไถ่เข้ำไปเคลียร์สภำพเดิมออกก่อน โดยไม่มีกำรปรับเกลี่ย

-18หลังจำกนั้นก็ดำเนินกำรในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะนำลูกรังลงพื้นที่ในกำรปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้
เพื่อให้รำษฎรในเขตตำบลแชแลสำมำรถใช้งำนได้ทั้งสองทิศทำง ไปหำสู่กันได้ จึงขออนุมัติ
งบประมำณจำกสภำท้องถิ่นในกำรอนุมัตโิ ครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในตำบล
แชแล (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ หมู่ที่ 8 ) ซึ่งมีควำม
จำเป็น ควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร จึงนำเรียนมำยัง
สภำท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมรำยกำรขอโอน
งบประมำณ 2560 ดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม (ตั้ ง รายการใหม่ ) โครงกำรปรั บปรุ ง /ซ่ อมแซมถนนลู กรั งภำยในตำบลแชแล
(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ หมู่ที่ 8 ) โดยกำร ขุดรื้อคัน
ทำงเดิม จำนวน 3,450 ตร.ม. ลงหินลูกรัง จำนวน 1,200 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. dia
1.20 m. จ ำนวน 8 ท่อ น รำยละเอี ยดตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่ เนื่ อ งจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนเหล่ำ
กกโพธิ์ หมู่ที่ 8 เป็นเงินจำนวน 344,700 บำท (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2560-2562 หน้ำ 71 ข้อ 117)
-โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ 2,377,200 บำท งบประมำณคงเหลือ 875,280 บำท
ขอโอนลด ๘๒,๗00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๓๙)
-โอนลด จำกเงิน เดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลั ง งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ ๑,๘๕๗,๔๒0 บำท งบประมำณคงเหลือ ๗๘๐,2๕0
บำท ขอโอนลด ๔๐,๐00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๔๕)
-โอนลด จำกวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
๒๖๖,๕๕๙ บำท ขอโอนลด
๑๕๐,๐00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560
หน้ำ ๖๓)
-โอนลด จำกค่ำเช่ำบ้ำน แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้ ๑๓๓,๒๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๕๐,๗๐๐
บำท ขอโอนลด ๕๐,๗00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๖๒)
-โอนลด จำกเงินประจำตำแหน่ง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุ ม ชน งบด ำบุ ค ลำกร หมวดเงิ น เดื อ น (ฝ่ ำ ยประจ ำ) ตั้ ง ไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ ๔๕,๕๘๔.๓๙ บำท ขอโอนลด ๒๑,๓00 บำท (ปรำกฏตำมเทศ
บัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๖๑)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มี-
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นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

มติที่ประชุม
นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (บ้ำนเหล่ำกก
โพธิ์ หมู่ที่ 8 ) ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (บ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ หมู่ที่ 8 ) อนุมัติ 10 เสียง
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลแชแล ซึ่งมีรำยละเอียดที่จะนำเรียน
ให้ทปี่ ระชุมทรำบตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประมำณรำคำที่ได้แจกในที่ประชุมแห่งนี้ ตำม
บัญชีรำยชื่อถนนลูกรัง จำนวน 11 ลำดับ ตำมที่ท่ำนสมำชิก ประชำชนได้ยื่นคำร้องทุกข์เข้ำ
มำยังเทศบำลตำบลแชแล ฝ่ำยคณะผู้บริหำรพร้อมกองช่ำงได้ออกตรวจสอบสถำนที่จริงแล้ว
นำมำเรียงลำดับควำมเดือดร้อนจำนวน 11 ลำดับ เพื่อเสนอสภำท้องถิ่นพิจำรณำโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรใช้
ถนนสัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวกสบำย ผมจึงขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม) ตำมรำยกำร
โอนงบประมำณดังนี้
รายการขอโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม (ตั้ ง รายการใหม่ ) โครงกำรปรั บปรุ ง /ซ่ อมแซมถนนลู กรั งภำยในตำบลแชแล
(ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลแชแล ) โดยกำร ปรับเกลี่ยตบแต่งคันทำงเดิม
จำนวน 1,650 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน 630 ลบ.ม. เป็นเงินจำนวน 123,000
บำท รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขอ
อนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลแชแล เป็นเงินจำนวน 123,000
บำท (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 71 ข้อ 117)
-โอนลด จำกวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ
๑๖๔,๐๔๐ บำท ขอโอนลด
๑๐๐,๐00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560
หน้ำ ๖๒)
-โอนลด จำกโครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ ๕ เส้นหนองแดง แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ งำนก่ อสร้ ำงโครงสร้ำ งพื้น ฐำน งบลงทุน หมวดค่ ำที่ดิ นและสิ่ ง ก่อสร้ำ ง
ประเภทค่ ำ ก่อ สร้ ำ งสิ่ ง สำธำรณู ปโภค ตั้ง ไว้ ๑๓,๖๔๐ บำท งบประมำณคงเหลื อ
๑๓,๖๔๐ บำท ขอโอนลด ๑๓,๐00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๖๘)
-โอนลด จำกเงินประจำตำแหน่ง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดำบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท

-20งบประมำณคงเหลือ ๒๔,๒๘๔.๓๙ บำท
ขอโอนลด ๖,๗00 บำท (ปรำกฏตำมเทศ
บัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๖๑)
-โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ ๙๓๙,๐๐0 บำท งบประมำณ
คงเหลือ ๖๔๖,๘๘๑.๘๔ บำท ขอโอนลด ๓,๓00 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี
2560 หน้ำ ๖๑)
จึงขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) กระผม กระผมนำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำ เขต 2 ตำมทีท่ ่ำนผู้อำนวยกำรกอง
ช่ำงได้ชี้แจงตำมเอกสำรแนบท้ำยรำยชื่อถนนที่เสนอเข้ำมำจำนวน 11 โครงกำร คือผม
อยำกให้ท่ำนกลับไปทบทวนใบร้องทุกข์เรื่องถนนอีกด้วยครับ เพรำะว่ำอย่ำงที่กระผมก็ได้ส่ง
ใบร้องทุกทุกข์เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรังของหมู่ 2 เข้ำมำก็ไม่เห็นใน 11 โครงกำรที่เสนอเข้ำ
มำพิจำรณำในครั้งนี้ครับ ผมก็อยำกฝำกท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงช่วยดูเอกสำรและพิจำรณำ
อีกครั้งด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน กระผม
(รองนำยกเทศมนตรี) ขอตอบคำถำมท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำ เขต 2 สำหรับโครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซึ่งหมู่ที่ 2 มีอยู่ในรำยชื่อแนบรำยชื่อถนน 11 ลำดับ ที่จะดำเนินกำร
อยู่ครับ และมีทุกหมู่บ้ำนครับ ที่จะลงลูกรังภำยในตำบลแชแล ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน มีท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นหรืออภิปรำย
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในตำบลแชแล ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภำยในตำบลแชแล อนุมัติ 10 เสียง

-21นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
(ประธำนสภำเทศบำล)

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากกโพธิ์-สายบ้านคาแคน
ผมขออนุญำตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสภำพถนนเส้นนี้ก่อนครับว่ำ สภำพปัญหำคือกำรไหล
ของน้ำที่ไหลจำกที่สูง เซำะเอำไหล่ถนนทำงลูกรัง แล้วดินทรำยก็ไหลไปทับถมกันมำก พอ
เวลำหน้ำฝนหรือพอน้ำไหลมำตรงจุดนี้ก็จะทำให้รถไม่สำมำรถสัญจรได้ พอดินทรำยดูดน้ำมัน
จะเป็นโคลนแล้วรถไม่สำมำรถสัญจรได้ แต่ถ้ำเวลำน้ำแห้งรถก็จะสำมำรถสัญจรได้ ซึ่งผมได้
ลงไปดูพื้นที่จริงมำแล้วนั้น ซึ่งผมเห็นควำมจำเป็นและเดือนร้อนทีจ่ ะต้องเข้ำไปดำเนินกำร
แก้ไข แต่หำกไม่ดำเนินกำรแก้ไข ชำวบ้ำนก็จะสัญจรระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่ได้ วิธีกำรดำเนิน
แก้ไข ผมก็จะใช้ท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 เมตร วำงตรงข้ำงทำงและวำงบ่อพักน้ำเป็นช่วงๆ
เพื่อใช้รับน้ำที่ไหลมำตำมทำง และขุดร่องจำกท่อ 60 เมตร เพื่อให้น้ำได้ไหลไปตำมทำงลงสู่
ด้ำนล่ำง ก็จะเป็นกำรแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นได้ครับ สำหรับระยะทำงที่กำหนดในกำร
ดำเนินกำรแค่ 500 เมตร ผมจึงเรียนเพื่อเสนอสภท้องถิ่นในกำรพิจำรณำอนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม) เพื่อดำเนินโครงกำรบรรเทำควำมเดือนร้อนให้กับประชำชนสำมำรถใช้
ถนนได้ตำมปกติ ตำมรำยกำรขออนุมัติโอนงบประมำณดังนี้
รายการขอโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม (ตั้ ง รายการใหม่ ) โครงกำรปรั บปรุ ง /ซ่ อมแซมถนนลู กรั งภำยในตำบลแชแล
(ปรั บ ปรุ งซ่อมแซมถนนลู กรัง สำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ -บ้ำนคำแคน) โดยกำร ลงหิ นลู กรัง
จำนวน 781 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. dia 1.00 m. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนำด 1.00 x 1.50 x 1.70 m. รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ บ้ำนคำแคน เป็นเงินจำนวน 452,300 บำท (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 25602562 หน้ำ 71 ข้อ 117)
-โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ ๙๓๙,๐๐0 บำท งบประมำณ
คงเหลือ ๖๔๓,๕๘๑.๘๔ บำท
ขอโอนลด 452,300 บำท (ปรำกฏตำมเทศ
บัญญัติ ปี 2560 หน้ำ ๖๑)
จึงขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดในควำมจำเป็นและดำเนินกำรแก้ไข ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
เพิ่มเติมหรือไม่
ขออนุญำตครับ ตำมที่จริงแล้วถนนเส้นนี้ยำวมำกจริงๆ ครับ แต่ไม่ทรำบว่ำเขตเทศบำลตำบล
แชแลถึงไหน เขตติดต่อระหว่ำงคอนสำยกับเทศบำลตำบลแชแล ซึ่งมีควำมจำเป็นเดือดร้อน
ก็มีควำมน่ำเห็นใจพี่น้องประชำชนที่สัญจรไปมำ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมก็อยำกจะให้มองพื้นที่
ใกล้ๆ เพรำะงบประมำณที่ใช้ไม่ใช่น้อยเลยครับ ทั้งที่ในเขตชุมชนยังไม่ดีสักเท่ำไรเลยสำหรับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน ขอบคุณครับ
ครับขออนุญำตตอบสำหรับที่มีท่ำนสมำชิกได้สอบถำมเกี่ยวกับเขตพื้นที่ตำบลแชแล สำหรับ
เขตตำบลแชแลนั้น ถนนจำกตรงที่มีปัญหำไปอีก 300 เมตร ก็จะเจอป้ำยโครงกำรว่ำงท่อ

-22ของอบต.แชแล เดิมตั้งอยู่ตรงนั้น ซึ่งถนนเส้นนี้ ด้ำนซ้ำยมือก็จะเป็นบ้ำนโนนสะอำด เขต
ตำบลคอนสำย ส่วนด้ำนขวำมือก็จะขึ้นกับบ้ำนคำแคนครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ สำหรับโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในตำบลแชแล
(นำยกเทศมนตรี) สำหรับเส้นแรกครับ ซึ่งผมเข้ำมำรับตำแหน่งครั้งแรก ก็มีชำวบ้ำนนำเอกสำรเข้ำมำยื่นเรื่อง
ถนน ประมำณ จำนวน 20 ชุดพร้อมกับชำวบ้ำนที่ได้รับควำมเดือนเข้ำมำยื่นเอกสำรในครั้ง
นั้น เป็นเอกสำรที่มำขอยื่นตั้งแต่เป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่ง 4 ปีแล้วก็ยังไม่ได
ดำเนินกำรทำกำรแก้ไขปัญหำ พอมำถึงสมัยเป็นเทศบำลตำบล ก็มีชำวบ้ำนมำยื่นเอกสำรให้
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำถนนเส้นนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นเอกสำรชุดเดิม เจ้ำหน้ำที่ก็ให้นำกลับไป
แก้ไขเอกสำรให้เป็นปัจจุบันแล้วนำมำยื่นอีกครั้ง และก็มีชำวบ้ำนมำยื่นขอทุกปีงบประมำณ
แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินกำร ถนนเส้นนี้ไม่เคยได้ปรับปรุงถนนเลยครับ เป็นถนนสำธำรณะของ
ถนนโบรำณ ซึ่งถนนเส้นอื่นมีกำรบุกเบิกถนนโบรำณ ซึ่งผมก็เลยมองในจุดนี้ว่ำมันมีควำม
จำเป็นที่จะต้องเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรสัญจรของประชำชนได้บรรเทำควำม
เดือดร้อนลงบ้ำง ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมอยำกฝำกทำงกองช่ำงในเรื่องของทำงเข้ำไรของประชำชนที่ติดกับถนนสำธำรณะ
(ประธำนสภำเทศบำล) คืออย่ำปิดทำงเข้ำไรของชำวบ้ำนนะครับ ซึ่งจะมีรถบรรทุกในกำรขนสินค้ำมำก เช่นปีนี้
ชำวบ้ำนบำงรำยอำจจะปลูกมันสำปะหลัง แต่ปีหน้ำชำวบ้ำนบำงรำยอำจจะปลูกอ้อย ซึ่งปลูก
อ้อย รถที่บรรทุกอ้อยคันหนึ่งหนักประมำณ 30 ตัน ซึ่งอำจทำให้ถนนที่พึ่งดำเนินกำร
เสียหำยได้ ขอบคุณครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตเพิ่มเติมตรงนี้ครับ สำหรับทำงเข้ำไร่ของชำวบ้ำนตรงนี้ครับ เป็นท่อที่ผมกำหนดไว้
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ในรูปแบบรำยกำร มันจะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะคืออัดแรงครับ ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กตำมมำตรฐำน ซึ่งจะมีขนำดชั้น 2 ชั้น 3 แต่ละชัน้ จะมีเหล็กเสริมอยู่ภำยใน ท่อมี
คุณสมบัติดีอย่ำงหนึ่งในกำรรับแรง กำรรับแรงของลักษณะวัสดุทรงกลมจะรับแรงได้ดีกว่ำ
ลักษณะวัสดุทรงเหลี่ยม ผมขออธิบำยพอสังเขป สำหรับรำยละเอียดนั้นจะอธิยำยมำพร้อม
กับแบบแปลนก่อสร้ำงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำง ในกำรนำเสนอรำยละเอียด ซึ่งผมมีควำมเป็นห่วง
(ประธำนสภำเทศบำล) ประสิทธิภำพและคุณภำพของโครงกำรนี้ครับ
มีท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นหรืออภิปรำย เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์-สำย
บ้ำนคำแคน (ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน

มีทั้งหมด

11

เสียง

-23มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ใหม่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์-สำยบ้ำนคำแคน อนุมัติ 10 เสียง

5.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้างในเทศบัญญัติ ประจาปี 2560
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นข้อ 5.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ ประปี
(ประธำนสภำเทศบำล) 2560 ก่อนที่เรำจะพิจำรณำขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 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 ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์
(ประธำนสภำเทศบำล) ก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ ประปี 2560 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ซึ่งก็มีด้วยกัน จำนวน 1
(นำยกเทศมนตรี)
รำยกำร เพื่อพิจำรณำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ตำมบันทึกข้อควำมที่
อด 72605/33 ลงวันที่ 2 ก.พ. 60 ตำมกองช่ำงที่ได้เสนอบันทึกควำมขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560
หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล เพื่อให้กำรดำเนินกำรของกองช่ำงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
ครุภัณฑ์ และควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 คือ อำนำจหน้ำที่ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร เพื่อให้เหมำะกับ
กำรใช้งำน จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์
ก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำน
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม

-24นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560 เนื่องจำกรำยละเอียดครุภัณฑ์ก่อสร้ำงไม่ตรงตำม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรใช้งำนได้จริง ณ ปัจจุบัน
1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไม้สตาฟ ประจาปี 2560 ซึ่งแบบเดิมที่ตั้งในเทศบัญญัติ จะเป็น
แบบพับ จะไม่สะดวกในกำรใช้งำน เก็บรักษำอยำก มีหนักมำก ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยน
คุณลักษณะของไม้สตำฟเป็นแบบชัก ที่มีควำมน้ำเบำ ง่ำยต่อกำรเก็บรักษำ
ข้อความเดิม
ไม้สตำฟ อลูมิเนียมแบบพับ ควำมยำว 4 เมตร งบประมำณตั้งไว้ 5,800 บำท ตั้งจ่ำย
จำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท
ค่ำครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ตำมเทศบัญญัติหน้ำ 63 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำม
ปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
ข้อความใหม่
ไม้สตำฟ อลูมิเนียมแบบชัก ควำมยำว 4 เมตร งบประมำณตั้งไว้ 5,800 บำท ตั้งจ่ำยจำก
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่ำ
ครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
ตำมเทศบัญญัติหน้ำ 63 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
จึงนำเรียนมำเพื่อพิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ก่อสร้ำงให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ในกำร
ใช้งำน ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ชัดเจนครับ ที่จริงท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้ชี้แจงถึงควำมจำเป็นและเป็นกำรสะดวก
(ประธำนสภำเทศบำล) ในกำรให้บริกำรประชำชน ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำน
ใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เสนอขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (ไม้สตำฟ อลูมิเนียมแบบชัก )
ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (ไม้สตำฟ
อลูมิเนียมแบบชัก ) อนุมัติ 10 เสียง

-255.5 การพิจ ารณารั บบริ จ าคครุ ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งปริ้ น เตอร์ สานัก งาน ประจาปีงบประมาณ
2560 จานวน 3 เครื่อง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำรับบริจำคครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สำนักงำน จำนวน 3 เครื่อง
(ประธำนสภำเทศบำล) จำกกองคลัง ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้แจ้งระเบียบในกำรรับบริจำค เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้รับทรำบ ดังต่อไป
1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที6่ ) พ.ศ.
2543 (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2
กำรจัดหำ ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระทำดังกล่ำวมี
เงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ
ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น
กำรได้มำซึ่งพัสดุหรือบริกำรนอกเหนือจำกที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหำดไทยหรือกฎหมำยกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะให้ถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตำมวิธีกำรจัดหำลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้
2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที6่ ) พ.ศ.
2543 (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 3
กำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ ส่วนที่ 2 กำรควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ 144 พัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไม่ว่ำจะได้มำด้วยประกำร
ใด ให้อยู่ในควำมควบคุมตำมระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือกฎหมำย
กำหนดไว้ เป็นอย่ำงอื่น
ข้อ 145 เมื่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง
รำยกำรตำมตัวอย่ำงที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด โดยให้มีหลักฐำนกำรรับเข้ำบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรำยกำรด้วย
สำหรับพัสดุประเภทอำหำรสด จะลงรำยกำรอำหำรสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2)เก็บรักษำพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตำมบัญชีหรือทะเบียน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป เชิญคณะฝ่ำยบริหำรได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวเครื่องปริ้นเตอร์ที่ขอรับบริจำค
(ประธำนสภำเทศบำล) จำนวน 3 เครื่อง ให้ทำงสภำเทศบำลได้รับทรำบ เชิญครับ
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(นำยกเทศมนตรี)
ได้รับบริจำคเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รำยกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร
ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72604/200 ลงวันที่ 25 พ.ค.
60 ตำมกองคลังที่ได้เสนอบันทึกควำมเพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรรับบริจำคครุภัณฑ์
ประจำปี 2560 ผมขอมอบให้ผู้อำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครื่องปริ้นเตอร์ที่ได้รับบริจำค ครับ
นางชัญญา สุขรมย์
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กองคลัง (งำนพัสดุและทรัพย์สิน) ที่ได้รับบริจำค จำก หจก.โอเชี่ยนมำร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ.เอ.
จำนวน 3 รำยกำร เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ รับเป็นทรัพย์สินของเทศบำลตำบลแชแล
ดังนี้
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ HP รุ่น P1006
- LaserJet P1006 Printer พิมพ์ได้ 17 หน้ำต่อนำทีที่ 600 x 600 dpi
- กำรพิมพ์หน้ำแรกจะได้รับกำรประหยัดพลังงำนด้วยเทคโนโลยี Hewlett-Packard
Instant On
- พิมพ์เส้นได้คมชัดทั้งตัวอักษรและภำพด้วยเทคโนลยี HP Ret, FastRes 600, FastRes
1200
- หยุดกำรพิมพ์เมื่อจำเป็นและสำมำรถยกเลิกโดยกำรกดปุ่มตั้งที่อยู่บนด้ำนหน้ำ
- สำมำรถตรวจสอบแผ่นกระดำษได้อย่ำงง่ำยดำย
- เปิดกำรใช้งำนให้กับบุคคลที่สำมผ่ำนระบบ Hi-Speed USB 2.0
- หน่วยประมวลผลควำมเร็วอยู่ที่ 266 MHz , 8MB memory, กำรเชื่อมต่อกับ USB และ
ถำดใส่กระดำษ 150 แผ่น
- คุณสมบัติ Energy Star
2. เครื่องปริ้นเตอร์ canon image class LBP 6030
-ระบบเลเซอร์ ขำวดำ
-ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 2400 × 600 dpi
-ควำมเร็วกำรพิมพ์ ขำวดำ 18 หน้ำ / นำที
-มำพร้อมกับฟังก์ชั่นกำรใช้งำนแบบ Sleep mode และ Auto Shutdown
-ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์
-ระบบสี : ขำวดำ
-ภำษำกำรพิมพ์ : UFR II LT
-กำรเชื่อมต่อมำตรฐำน : USB 2.0 High Speed
-หน่วยควำมจำ : 2 MB
- ระบบรองรับ : Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Mac
OS 10.6.-10.9 , Linux, Citrix
- กำรพิมพ์ :
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- ควำมเร็วกำรพิมพ์ ขำวดำ : 18 หน้ำ / นำที
- รอบพิมพ์ต่อเดือน : 5,000 แผ่น/เดือน
- กำรจัดกำรกระดำษ
- ถำดป้อนกระดำษ : 150 แผ่น
- ขนำดกระดำษที่รองรับ : A4, B5, A5, Legal , Letter, Executive, 16K, Envelope
COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL
- ขนำดและน้ำหนัก
- ขนำดเครื่อง (กว้ำง x ลึก x สูง) : 36.4 × 24.9 × 19.9 ซม.
- น้ำหนัก : 5 กก.
- จำนวน : 1 เครื่อง
3.
-

เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น ขาวดา Xpress SL-M2070FW (20 ppm)
พิมพ์ขำวดำ 20 แผ่น/นำที
ถ่ำยเอกสำรขำวดำ 20 แผ่น/นำที
หน่วยควำมจำ 128 MB ปริ้นเตอร์ที่เร็วกว่ำ หมำยถึง ขั้นตอนกำรทำงำนที่เร็วกว่ำ
ตกแต่งด้วยโปรเซสเซอร์ 600 MHz และหน่วยควำมจำ 128 MB เพื่อให้พิมพ์ได้ 20
หน้ำต่อนำที
ซึ่งในกำรรับบริจำคครั้งนี้ดำเนินกำรตั้งไว้ที่กองคลัง เพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน จึงนำเรียนมำเพื่อพิจำรณำจำกสภำท้องถิ่น ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ หรือแสดงควำมคิดเห็นในกำรรับบริจำคครุภัณฑ์
(ประธำนสภำเทศบำล) ในครั้งนี้ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย และท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติรับบริจำคตำมที่
ผู้อำนวยกำรกองคลังได้เสนอขออนุมัติรับบริจำคครุภัณฑ์เครื่องปริ้นสำนักงำน จำนวน 3
เครื่อง และได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรับบริจำคเครื่องปริ้นสำนักงำน จำนวน 3 เครื่อง
อนุมัติรับบริจำค 10 เสียง

-285.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 (สานักปลัด)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72602/229 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560
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 ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) 2560 และหลักควำมจำเป็นในกำรขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน ในกำรบริกำร
ประชำชน
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรี) อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72602/229 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560 ตำมสำนักปลัดที่ได้เสนอบันทึก
ควำมมำเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณกำรจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 1 รำยกำร
หลักการ
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล 2496 มำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทย
กำหนด๗๔
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ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้อง
ดำเนินกำร และมำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
เขตเทศบำล เพื่อจะให้เทศบำลตำบลแชแล งำนฝ่ำยกองช่ำงได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพใช้งำนได้เป็นอย่ำง เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตขิ ออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เพื่อจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้อำนวยควำมสะดวกและบริกำรประชำชน และเป็นกำร
ดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไปนั้น ผมขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร ได้ชี้แจงรำยละเอียด
เพิ่มเติมในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักปลัดในครั้งนี้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม
(ประธำนสภำเทศบำล) ในกำรจัดหำครุภัณฑ์สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรบริกำรประชำชน ครับ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและ
(หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72602/229
ลว 18 พ.ค.2560 ซึ่งสำนักปลัดมีควำมประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ ตำมหลักควำมจำเป็นและกำรบริกำรประชำชน
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจาห้องรองนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นกำรบริกำร
ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรต้อนรับคณะต่ำงที่เข้ำมำศึกษำดูงำนและตรวจ
ประเมิน กำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะผู้บริหำร ให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ ดังนั้น
สำนักปลัดจึงขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ ตำมรำยกำรขอโอนงบประมำณดังนี้ค่ะ
รายการโอนงบประมาณ
1.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบลงทุ น หมวดค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งำน เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 1 เครื่อง ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอำกำศ ขนำด 18,000
บีทียู ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ มีนำคม 2560 แต่เนื่องจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 21,000 บำท
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร
หมวดเงิ น เดื อ น(ฝ่ ำ ยประจ ำ) งบประมำณที่ ตั้ ง ไว้ 2,377,200 บำท คงเหลื อ
1,066,360 บำท ขอโอนลด 21,000 บำท
- โอนลด จำกวัส ดุอื่นๆ แผนงำนบริห ำรงำนทั่ว ไป งำนบริห ำรทั่ว ไป งบดำเนินงำน
หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณที่ตั้งไว้ 69,855 บำท คงเหลือ 69,455 บำท ขอโอนลด
1,000 บำท
จึงนำเรียนชี้แจงเพียงเท่ำนี้ค่ะ

-30นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน(เครื่องปรับอำกำศ) ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ) อนุมัติ 10 เสียง
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและ
(หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72602/228
ลว 18 พ.ค.2560 ซึง่ สำนักปลัดมีควำมประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ ตำมหลักควำมจำเป็นและกำรบริกำรประชำชน ซึ่งเนื่องจำกสำนักปลัดและงำน
ป้องกัน ยังขำดแคลนเครื่องปริ้น สำรับปริ้นสีที่ใช้ประกอบเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โครงกำร
และกำรให้บริกำรประชำชนที่เข้ำมำรับบริกำรต่ำง จึงมีควำมจำเป็นในกำรจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง ตำมรำยกำรขอโอนงบประมำณ ดังนี้ค่ะ
รายการโอนงบประมาณ
โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,700 บำท มี
คุณสมบัติดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 15 ภำพต่อ
นำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10 ภำพต่อ
นำที (ipm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ-สี) ได้
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- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2 ขออนุมัติโอนเพิ่ม
15,400 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท
- โอนลด จำกเครื่ องปริ้ นเตอร์เ ลเชอร์ แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ว ไป งำนบริห ำรทั่ว ไป
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณที่ตั้งไว้ 15,000
บำท คงเหลือ 15,000 บำท ขอโอนลด 15,000 บำท
- โอนลด จำกวัส ดุอื่นๆ แผนงำนบริห ำรงำนทั่ว ไป งำนบริห ำรทั่ว ไป งบดำเนินงำน
หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณที่ตั้งไว้ 69,855 บำท คงเหลือ 69,855 บำท ขอโอนลด
400 บำท
จึงขอเรียนชี้แจงรำยละเอียดและควำมจำในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่องเพียงเท่ำนี้ค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมทีห่ ัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน(เสำนักงำน เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง) ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงำน (สำนักงำน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง)
อนุมัติ 10 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับต่อไปเป็นเรื่องๆ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ปรึกษำหำรือเพิ่มเติมหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล) เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) กระผมนำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำ เขต 2 คือกระผมยังไม่เข้ำใจอีกจุดหนึ่งครับ
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หนังสือสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธำนี ก็มีข้อทักท้วงข้อเดิมในปี 2558 ที่เรำยัง
ดำเนินกำรจัดทำบัญชีไม่เรียบร้อย ทำให้มีผลยอดเงินนำส่งสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล ซึ่ง
ในปี 2559 เรำก็จะต้องจัดส่งเงินสมทบกองทุน(ก.ส.ท.) ทุกปี หลังจำกที่เรำดำเนินกำรปิด
บัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2558 เรำปิดบัญชีแล้วในเดือนธันวำคม ตำมระเบียบแล้วนั้น
เขำให้นำส่งเงินกองทุน ร้อยละ 10 ในปีงบประมำณ 2558 เมื่อเรำปิดบัญชีเสร็จแล้วใน
เดือนธันวำคม ก็ไม่เห็นมียอดเงินในกำรนำส่งสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล(ก.ส.ท.) 10%
มันก็มีผลทำให้กำรคำนวณผลในกำรนำส่งสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล ทำให้ไม่สำมำรถ
แสดงยอดเงินที่ชัดเจนได้ คือในวันนั้นผู้อำนวยกำรกองคลังได้สรุป ณ วันที่ 17 มีนำคม
2560 ประเด็นที่ 1 คือได้มีกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำลในปี2558 และปี
2559 หรือยังครับ ประเด็นที่ 2 กำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมในครำวประชุมสมัยสำมัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ครับ กรุณำตอบคำถำมและชี้แจงด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอตอบประเด็นที่ 1
(นำยกเทศมนตรี) สำหรับเงินสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล ก็มีหนังสือมำจำกกองทุนกิจกำรเทศบำลถึงเทศบำล
ตำบลแชแลให้นำส่งเงินในปี 2558 และปี 2559 เรำได้นำส่งเงินสมทบกองทุนกิจกำร
เทศบำลเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 ของเงิน ก.ส.ท. ปี 2558 จำนวนเงิน
332,813.38 และในวันที่ 28 มีนำคม 2560 เรำได้นำส่งเงิน ก.ส.ท. ปี 2559
จำนวนเงิน 242,371 บำท เรำได้ดำเนินกำรส่งเงินสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำลทั้งหมด
เรียบร้อยแล้วครับ ประเด็นที่ 2 กำรจ่ำยขำดเงินสะสมชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำย คือในครำวกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เรำก็ได้ชี้แจงอธิบำยในจุดนี้
ไปแล้วสำหรับเงินสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำล เรำจ่ำยทีหลังก็ทำได้ ซึ่งในประเด็นกำรจ่ำย
ขำดเงินสะสมในครั้งนี้เห็นชอบด้วยกฎหมำยครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ครับตำมที่ท่ำนนำยเทศมนตรีได้ยืนยันเช่นนี้แล้ว ก็ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับผมก็มีเรื่องอยำกสอบถำมเกี่ยวกับโครงกำรขุดลอกสระหนองโพธิ์ ม.3 ก็คือกว้ำง
(ประธำนสภำเทศบำล) ถั่วเฉลี่ยนะครับ 48 เมตร ยำวโดยเฉลี่ย 3.7 เมตร ผมก็อยำกจะสอบถำมผู้อำนวยกำรกอง
ช่ำง ทำไมควำมกว้ำงมันถึงยำวกว่ำควำมยำวครับ ผมไม่เข้ำใจอยำกให้ท่ำนผู้อำนวยกำรกอง
ช่ำงได้อธิบำยในหลักกำร ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับตอบคำถำมที่ท่ำนประธำนได้สอบถำมมำครับ จริงๆแล้วนั้น คำว่ำ “กว้ำงกับ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ยำว” นั้น มันจะมีควำมสั้นหรือควำมยำวจะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละงำน บำงงำนมีควำม
กว้ำงมำกกว่ำควำมยำวก็มีครับ ซึ่งตรงนี้เรำต้องไปดูรำยละเอียดที่ตัวเนื้องำนจริงๆ ซึง
ประเด็นควำมสั้นควำมยำวมันเป็นไปตำมลักษณะเนื้องำน ขอบคุณครับ
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(ประธำนสภำเทศบำล) ปัญหำต่ำงๆ หรือไม่ เชิญครับ
-ไม่มีสรุปครับ เงินสมทบกองทุนกิจกำรเทศบำลเรำก็นำส่งเรียบร้อยแล้ว และกำรอนุมัติจ่ำย
ขำดเงินสะสมนั้นนำยกเทศมนตรีก็ยืนยันว่ำชอบด้วยกฎหมำย
นายบุญตรี ธนะรักษ์ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2)
กระผมอยำกสอบถำมเรื่องน้ำประปำหมู่บ้ำนของบ้ำนยำงหล่อ คือมันไม่สำมำรถดำเนินกำร
ใช้งำนได้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ครับสำหรับน้ำประปำหมู่บ้ำนบ้ำนยำงหล่อนั้น ที่ผมได้ลง
(นำยกเทศมนตรี) พื้นที่ตรวจสอบ พบว่ำตะกอนมันสกปรก แล้วเวลำกรอกถังใสมันต้องล้ำงทรำยและมัน
เกี่ยวกับวำล์วที่ล็อกลงถังใส ซึ่งเวลำที่เรำจะหมุนหน้ำทรำยน้ำมันไหลลงไม่ได้ ต้องใช้วำล์วตัว
นี้มำช่วยล็อก เป็นรบบล้ำงหน้ำทรำย ตอนนี้ตัววำล์วตัวนี้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ และเจ้ำหน้ำที่
ก็ยังไม่มีควำมชำนำญในกำรใช้งำน คือถ้ำเปิดวำล์วน้ำไม่เป็นน้ำก็จะไหลวนอยู่ในนั้นทั้งวันทั้ง
คืนอยู่นั้นครับ
นายบุญตรี ธนะรักษ์
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ครับ ยังไงก็ฝำกทำงท่ำนบริหำรและทำงผู้อำนวยกำรช่ำงในกำรลงไปให้ควำมรู้ จัดกำรระบบ
น้ำประปำให้สำมำรถใช้งำนได้ ขอบคุณครับ

นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับ คือผมมีเรื่องเร่งด่วนที่นำเสนอต่อสภำให้ท่ำนสมำชิกได้ทรำบ ตำมประกำศ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ 134 ตอนที่ 22 หมวด ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2560 ให้บังคับใช้
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543
มีผลบังคับใช้ทั่วทั้งจังหวัดอุดรธำนี และจะมีหนังสือจำกทำงสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
ก็มีหนังสือมำยังเทศบำล เพื่อให้ท่ำนนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำลและผู้อำนวยกำรกองช่ำง
เข้ำไปรับฟังคำชี้แจงอีกครั้ง แต่สำหรับเบื้องต้นที่นำเสนอต่อสภำแห่งนี้ เพื่อให้ท่ำนทรำบว่ำ
ในเขตพื้นที่ของท่ำนมีกำรก่อสร้ำงอำคำร ขุดดิน ถมดิน แต่อำคำรก็จะมีรำยละเอียด
ข้อกำหนดชัดเจนว่ำ ตัวอำคำรอะไร ขนำดเท่ำไร ส่วนกำรถมดิน ก็มีขนำดควำมกว้ำง ควำม
ยำวเท่ำไร ปริมำตรเท่ำไร ที่จะดำเนินกำร ที่จะต้องดำเนินกำรขออนุญำตต่อเทศบำล เพรำะ
พระรำชบัญญัติตัวนี้มีผลบังคับใช้แล้วครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ปรึกษำหรือนำเรียนปัญหำอีกครับ เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 26 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ 16.3๐ น.

-34(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

