รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
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

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำยวิจัย
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
สุขรมย์
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3

นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ชัญญำ สุขรมย์
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

๒

4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15

นำยสำยัญ
พิสัยพันธ์
นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงสำวชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สนิ
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

16 นำงศิรขิ วัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สำยัญ พิสัยพันธ์
สุระพล ทำปลัด
สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
สุธำสินี โพธิชัยยำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ.๒๕60 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ก่อนที่จะเริ่มกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบล
(ประธำนสภำเทศบำล) แชแล ได้อ่ำนประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ลำดับต่อไปครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕60
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕60 – วันที่ ๓๐
สิงหำคม ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในวันที่ 29 สิงหำคม ๒๕60

๓

เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ท่ำนสมำชิก
สภำผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับวันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กระผม
มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภำ สำหรับวันนี้เป็นกำรประชุมเพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเทศ
บัญญัติ ปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ 2 และวำระที่ 3 อยำกให้ทุกท่ำนได้แสดงควำม
คิดเห็น เพื่อให้แต่ละโครงกำรสำมำรถเข้ำถึงประชำชนและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไปครับ ก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอเชิญข้ำรำชกำรใหม่ที่เข้ำมำรับตำแหน่ง ณ เทศบำลตำบลแชแล
เชิญครับ
น.ส.ชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร ดิฉันนำงสำวชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน
ย้ำยมำรับตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ โดยย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคก
กลำง อำเภอโนนสะอำด ภูมิลำเนำดิฉันก็เป็นคนบ้ำนกงพำน ตำบลพันดอน ดิฉันก็ขอฝำก
เนื้อฝำกตัวในกำรทำงำนด้วยค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ก็ขอยินดีต้อนรับ ก็ขอให้ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข เพื่อพี่น้องประชำชน เปรียบเสมือน
(ประธำนสภำเทศบำล) เป็นพี่เป็นน้องกัน
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่มี-

๔

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
งดออกเสียง

จำนวน 10
จำนวน จำนวน 1

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครั้งต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำรที่ ๓ เรื่องกระทู้ถำม มีท่ำนใดจะสอบถำมกำรบริหำรงำนของ
(ประธำนสภำเทศบำล) คณะผู้บริหำร เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
กระผมอยำกจะเรียนถำมท่ำนประธำนผ่ำนไปถึงท่ำนผู้บริหำร คือกระผมนี้ได้รับข่ำวเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกี่ยวกับรถขยะ คือด้วยควำมเป็นห่วงว่ำอำจจะมีกำรกำหนดหรืออำจจะ
จัดสเปคไว้ ที่มันค่อนข้ำงเสี่ยง ผมก็นำเรียนด้วยควำมเป็นห่วงว่ำคือ อำจจะทำให้เกิดควำม
เสียหำยหลำยสถำบันแล้ว ด้วยควำมเป็นห่วงและปรำรถนำดี มีสิ่งไหนบ้ำงที่จะแก้ไข หรือ
หำวิธีแก้ไขให้เกิดผลกระทบและเสียหำยน้อยที่สุด ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนครับ สำหรับเรื่องรถขยะ กระผมก็ได้มีคำสั่งใน
(นำยกเทศมนตรี)
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดคุณสมบัติหรือ คุณลักษณะของรถ ซึ่งคณะกรรมกำรก็ได้มี
กำรกำหนดคุณลักษณะของรถแล้ว กระผมก็ได้สอบถำมคณะกรรมกำรและสั่งกำรในหนังสือ
แล้วว่ำให้ดำเนินกำรตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด หรือว่ำคุณลักษณะสำหรับบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง สำหรับกำรกำหนดคุณสมบัติของรถ เช่นบำงที อย่ำงคนนี้บอกว่ำจะเอำรถอีซุซุหรือ
โตโยต้ำ เรำก็ไม่สำมำรถไปกำหนดได้ เรำจะต้องกำหนดเป็นกลำงๆ ผมก็เน้นเจ้ำหน้ำที่อย่ำ
ให้มีกำรล็อคสเปค ที่จริงถ้ำเรำจะกำหนดว่ำเป็นรถขยะตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ถ้ำเรำเขียนไว้
กว้ำงๆ บริษัทที่ได้รถก็คงจะได้รถไม่ดี เรำก็กำหนดคุณสมบัติไว้กลำงที่สุด และผมก็ขอลง
ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณท่ำนสุระเดช แก้วกำที่เป็นห่วงครับ กระผมจะได้คุยกับ
ท่ำนปลัด ท่ำนคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะ ส่วนที่ได้ยินข่ำวมำตรงจุดไหน ที่จะทำ
อะไรบ้ำง สำหรับกำรประกำศคุณสมบัติรถขยะ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ชัดเจนขึ้นนะครับท่ำนสุระเดช แก้วกำ ครับผมมีคำถำม คือผมไม่ได้ลงพื้นที่
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ตำมที่ฝ่ำยปกครอง ผู้นำหมู่บ้ำนได้มำประชุมร่วมกับเทศบำล เรื่องสะพำน
ข้ำมห้วยท่ำช้ำง ซึ่งมีกำรอ้ำงถึงว่ำ ท่ำนผู้อำนวยกำรช่ำง บอกว่ำจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
แบบแผนสะพำนใช่ไหมครับ ต้องแก้ไขแบบก่อน เพรำะพื้นที่ผิวจรำจรเดิม ๔ เมตร
เขำบอกว่ำ ๔ เมตรจะเอำไปทำไม ผมก็เลยไปค้นหำแบบที่ช่ำงคนเดิมได้ทำไว้ ซึ่งอยู่ในมือ
ผมไม่มี ๔ เมตร มันเป็น ๗ เมตร ผมก็เลยทรำบว่ำข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไรเพรำะ
ชำวบ้ำนบอกว่ำไม่ทำเพรำะแบบมันผิด ผู้อำนวยกำรช่ำงต้องแก้ไขแบบ คือจะต้องแก้ไข
แบบตรงไหนครับ

๕

นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ผมขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียดแบบก่อสร้ำงสะพำนข้ำมห้วยท่ำ
ช้ำง ตำมผู้ออกแบบคนเดิมคือนำยช่ำงคนเดิมได้ออกแบบไว้ กว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒
เมตร สัญญำจ้ำงก็เป็น ๗ เมตร ยำว ๑๒ เมตร ที่ผมขออนุมัติแก้ไขแบบนั้น เนื่อง
ด้วยสโลปโปรเดรคชั่น คำว่ำ”สโลปโปรเดรคชั่น” มันก็คือกำแพงกั้นดินไม่ให้ไปกัดเซำะตัว
คอสะพำนให้มันขำด พอเข้ำดำเนินกำรตำมแบบก่อสร้ำงเดิมและตำมสัญญำแล้ว
แล้วตัวสโลปโปรเดรคชั่นมันจะไปทำให้ช่องน้ำลอดแคบลง เหลือแค่ ๒.๔๘ เมตร
วัตถุประสงค์ที่ผมขอเปลี่ยนแก้ไขแบบเพรำะอะไร คือช่องน้ำลอดมันจะเหลือแค่ ๒.๔๘
เมตร แล้วมันมีเสำตรงกลำงสะพำน ซึ่งมีเสำกลำงมำขวำงทำงน้ำอยู่ ดังนั้น ณ ปัจจุบันมัน
มีท่อเวอร์เลส จำนวน ๓ ช่องๆละ ๒ เมตร ก็จะเป็น ๖ เมตร แม้ว่ำจะมีช่องน้ำลอด
ของเดิม ท่อเวอร์เลส ๖ เมตร น้ำก็ยังไหลไม่ทันเวลำมีน้ำหลำก น้ำก็จะเอ่อด้ำนบน คือผม
จะตัดสโลปโปรเดรคชั่นออก แล้วให้ช่องน้ำลอดให้มันยำวเท่ำกับควำมยำวของสะพำน คือ
๑๒ เมตร น้ำก็จะไหลสะดวกขึ้น คือจุดประสงค์ที่ผมขอแก้ไขแบบ เพื่อให้ช่องทำงมีน้ำลอด
ได้กว้ำงที่สุด เท่ำที่จะทำได้ ไม่ใช่ว่ำผมไปลดขนำดของสะพำนลง คือสะพำนตัวนี้ยังมีขนำด
ควำมกว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒ เหมือนเดิม จุดที่มีปัญหำ คือจุดน้ำลอดเท่ำเอง ขอบคุณ
ครับท่ำนประธำน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เป็นกำรขยำยช่องน้ำลอดนะครับ แล้วกำรรับน้ำหนักละครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

ครับ ส่วนกำรรับน้ำหนักใช้แบบเดิมครับ ไม่มีปัญหำในกำรรับน้ำหนักครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ คือยังเป็นแบบ ๒ เสำ ใช่ไหมครับ
(นำยกเทศมนตรี)
นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

ครับเป็นแบบสองเสำเหมือนเดิม คือสะพำนตัวนี้มันจะมีตัวกั้นดินสองด้ำนแล้วก็จะมี
ตับกลำง มีเสำอยู่ ๓ แถวๆละ ๕ ต้น ส่วนสโลปปรเดรคชั่น เป็นตัวที่กั้นคอสะพำน คือ
กำรกั้นดินทรุด ผมจะยกเลิกตัวคอสะพำนนี้ แล้วก็จะทำกำแพงกั้นที่อยู่ตับดินทั้งสองข้ำง
เอำลงไปถึงคอดินข้ำงล่ำง เพื่อที่จะเพิ่มช่องน้ำลอดให้มันกว้ำงมำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับก็จะชัดเจน ซึ่งผู้อำนวยกำรกองช่ำงมีเจตนำที่จะเพิ่มช่องน้ำลอด แต่ชำวบ้ำนเขำพูดว่ำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ช่ำงคนเดิมประมำณไว้ ๔ เมตร ท่ำนผู้อำนวยกำรก็ขยำยให้เป็น ๘ เมตร
นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

ครับ ไม่ใช่ครับ ขออนุญำตแก้ไข ตำมที่ช่ำงคนเดิมเขำก็ออกแบบไว้ที่ ๗ เมตร ยำว ๑๒
เมตร เพียงแต่ว่ำเขำไม่คำนึงถึงตัวช่องน้ำลอดใต้สะพำน ว่ำช่องน้ำลอด ควำมกว้ำงของ
ช่องน้ำลอด น้ำจะสำมำรถลอดผ่ำนได้เร็วขนำดไหน เพียงพอต่อกำรรับปริมำณน้ำที่ไหล
ลอดผ่ำนสะพำนแห่งนี้ได้หรือไม่ พอผมได้ไปสำรวจตำมหน้ำงำนจริงแล้วก็มำเขียนรูปขึ้นให้ดู
ว่ำ เมื่อก่อนก่อสร้ำงสโลปเดรคชั่นแล้ว ช่องน้ำลอดถ้ำเอำตำมแบบตำมสัญญำแล้วก็เหลืออยู่
๒.๔๘ เมตร ซึ่งช่องน้ำลอดมันเหลือนิดเดียว พอช่องน้ำลอดเหลือนิดเดียว น้ำมันก็จะไหล
ไม่ทัน น้ำมันก็จะเอ่อบน มันก็จะทำให้น้ำมันไปกัดเซำะด้ำนบน น้ำก็จะแรงขึ้น ถ้ำเกอด
น้ำมันกว้ำงๆ ช่องน้ำลอดกว้ำงๆ มันก็จะมีพื้นที่ในกำรไหลของน้ำมำกขึ้น แรงของน้ำก็จะ
ลดลงเป็นเงำตำมตัว ซึ่งเป็นจุดที่ผมขอแก้ไขครับ

๖

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตอนนี้ทำสัญญำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ทำสัญญำแล้ว และรอแบบแก้ไขจำกทำงหลวงชนบทครับ ขอเพิ่มเติมครับว่ำ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ช่ำงคนเดิมก็ใช้แบบของทำงหลวงชนบท ก็รอหนังสือจำกทำงหลวงชนบทจะยินยอมแก้ไข
แบบให้หรือไม่ ถ้ำเกิดทำงหลวงชนบทไม่สำมำรถแก้ไขแบบให้กับทำงเทศบำลตำบลแชแลได้
ทำงเรำก็จะไปหำวิศวกรมำรับรองโครงสร้ำงสะพำนแห่งนี้ เพื่อขอแก้ไขแบบโครงสร้ำง
สะพำน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมก็ไม่มีควำมรู้ ซึ่งผมก็ดูไปตำมเอกสำรมำตรฐำนของทำงหลวงชนบท
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนใดจะสอบถำมท่ำนคณะผู้บริหำรในที่ประชุมแห่งนี้ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเทศบำล
อีกไหม ถ้ำไม่มี ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4
ระเบียบวาระ ที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สำหรับในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้วนั้น
(ประธำนสภำเทศบำล) ก็คือคณะกรรมกำรแปรญัตติ ที่ได้มีมติแต่งตั้งในสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 11
สิงหำคม 2560 แล้วนั้น ทำงคณะกรรมกำรแปรญัตติก็ได้ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระทำกิจกรรมหรือ
พิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่นสภำ
ท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพื่อพิจำรณำกิจกำรของสภำท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไปขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแปรญัตติของ
คณะกำรแปรญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ครับต่อไปเป็นเรื่องของกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ผมขอ
(เลขำนุกำรสภำ)
นำเรียนข้อระเบียบกฎหมำย ข้อ 47 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 59
ขั้นตอนกำรแปรญัตติให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติตำมระยะเวลำที่สภำ
ท้องถิ่นกำหนดตำมข้อ 54 วรรค 2 และข้อ 54 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ข้อ 60 ห้ำมไม่ให้แปร
ญัตติรำยจ่ำยขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลงควำมประสงค์ของจำนวนเงินที่
ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่ได้รับคำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้ริหำรท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุก
(ประธำนคณะกรรมฯ) ท่ำนด้วยมติที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ในครำวกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2560 มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของเทศบำลตำบลแชแล ที่เสนอ
โดยนำยกเทศมนตรีตำบลแชแลและที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ได้คัดเลือกสมำชิก
สภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลำเสนอ
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 สิงหำคม
2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมบัวแดง นั้น
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บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติได้ดำเนินกำรประชุมเพื่อพิจำรณำใน
วันที่ 22 สิงหำคม 2560 แล้วผลปรำกฏว่ำ
ข้อ 1 ชื่อร่ำงเทศบัญญัติไม่มีกำรแก้ไขและไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 2 กำรบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป ไม่มีกำรแก้ไขและไม่มี
กำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2561 ตั้งจ่ำย จำนวน 54,500,000
บำท ไม่มีกำรแก้ไขและไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำย ที่สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอแปรญัตติทุกรำยกำร
คณะกรรมกำรมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขร่ำง ทั้งนี้ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปร
ญัตติ และลงควำมเห็น ดังนี้
1. นำงจิตรำมณี เคนมี สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คำชี้แจงหน้ำ 35
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ค่ำครุภัณฑ์ก่อสร้ำง โครงกำรรถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ
งบประมำณ 7,500,000 บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำย เป็นเงิน 7,500,000 บำท
1.2แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 8 ไปคำแคน กว้ำง 4 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 2,500
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 10,000 ตำรำงเมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2,625 ลบ.ม. และงำนอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 1,323,000 บำท โดยมี
ผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
1.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก(จำกแยกบ้ำนแชแล- ร.ร.บ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง หมู่ 1 กว้ำง
4 เมตร ยำว 822.00 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 3,288 ตำรำงเมตร ควำมหนำ 5
เซนติเมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 1,177,000 บำท
โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
2. นำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงกำร
และงบประมำณ โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้ำน หมู่ 10 (ถนนศิลปะชีพ) กว้ำง 4 เมตร ยำวไม่
น้อยกว่ำ 147.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 588.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย
เป็นเงิน 400,000 บำท
3.นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงกำร
และงบประมำณ โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เชื่อมระหว่ำง หมู่ 7 หมู่ 2 หมู่ 14) กว้ำง 6 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ
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109 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 654.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 400,000 บำท
4. นำยบุญตรี ธนะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่มโครงกำร
และงบประมำณ โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
4.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวิเวก) หมู่ที่ ๖ กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 156
เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 624.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำม
แบบเทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) และงำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้ อ มป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 400,000 บำท
4.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. จำกหมู่บ้ำนโนนหินลำดน้อยไปวัดป่ำทรำยแก้วรังสี หมู่ที่ 14 กว้ำง 4.00
เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 165 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 660.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) และงำนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 400,000
บำท
5.นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่ม
โครงกำรและงบประมำณ โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต (เส้นหัวสะพำนไปเชื่อมถนนแอสฟัลท์ติก บ้ำนโนนน้ำย้อย) หมู่ 2 กว้ำง 4
.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 195 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 780.00 ตำรำงเมตร
ควำมหนำ 5 เซนติเมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 500,000 บำท
6. นำยสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่ม
โครงกำรและงบประมำณ โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง ตำมเอกสำรแบบเสนอแปรญัตติ
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร (บ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหินฮำว) หมู่ที่ 12 กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
ไม่น้อยกว่ำ 1,410.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 7,050.00 ตำรำงเมตร โดยลงดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,850 ลบ.ม. และงำนอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 400,000
บำท
7. นำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติเพิ่ม
โครงกำรและงบประมำณ ดังนี้
7.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลแชแล) หมู่ที่ 3
กว้ำง 4.50 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 50.70 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 228.15 ตำรำง
เมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) และงำน
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อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย
เป็นเงิน 173,650 บำท
7.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จำกบ้ำนนำยรันดร-บ้ำนนำงสำน) กว้ำง 2.50 เมตร ยำว
92 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 230.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) และงำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้ อ มป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 160,270 บำท
7.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จำกบ้ำนนำงทัศนีย์-บ้ำนนำยไพรี) ช่วงที่ 1 กว้ำง 2.00
เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 94.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้ำง 3.50 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 28.00
เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 286.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) และงำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้ อ มป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 197,650 บำท
7.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ำ ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 4 (พร้อมฝำปิด) กว้ำง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยำวไม่ น้ อ ยกว่ ำ 235 เมตร (ตำมแบบเทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) และงำนอื่ น ๆ
ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน
470,000 บำท
7.5 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรเลือกตั้งของ
เทศบำลตำบลแชแลโดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 300,000 บำท
7.6 แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำนบริ ห ำรทั่ ว ไป งบด ำเนิ น งำน หมวดค่ ำ ตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรขอ
แปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 300,000 บำท
7.7 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้ำอี้
โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 33,000 บำท
7.8 แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ว ไป งำนบริห ำรทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะ
โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 19,000 บำท
7.9 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบดำเนินงำน หมวด
ค่ำใช้ส อย โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน
150,000 บำท
7.10 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ดำเนิ น งำน หมวดค่ ำวั ส ดุ วั ส ดุเ ครื่อ งแต่ง กำย โดยกำรขอแปรเพิ่ ม รำยจ่ำ ย เป็น เงิ น
30,000 บำท
7.11 แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย โครงกำร
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ต ำบลแชแล โดยกำรขอแปรเพิ่ ม รำยจ่ ำ ย เป็ น เงิ น
100,000 บำท
7.12 แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก 2
บำน โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 22,000 บำท
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7.13 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร คำชี้แจงหน้ำ 36 หมวดค่ำใช้สอย
โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย งบประมำณ 30,000 บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำ ย
เป็นเงิน 10,000 บำท รวมเป็นงบประมำณ 40,000 บำท
7.14 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรอบรมสัมนำและ
ศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลแชแล โดยกำรขอแปรเพิ่ม
รำยจ่ำย เป็นเงิน 186,130 บำท
7.15แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง คำชี้แจงหน้ำ 39 เงินส ำรองจ่ำย งบประมำณ
352,000 บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 448,300 บำท รวมเป็น
งบประมำณ 700,300 บำท
รวมรำยกำรที่ กำรขอแปรญัต ติเพิ่ มทั้งหมด 23 รำยกำร และรำยกำรที่ ขอแปรญั ตติล ด
จำนวน 1 รำยกำร รวมงบประมำณทั้งหมดที่ขอแปรญัตติเพิ่ม 7,500,000 บำท ตำม
รำยงำนบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติแนบท้ำย ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือสงสัยจะถำมอีกหรือไม่ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5
(ประธำนสภำเทศบำล) เรื่อเสนอใหม่
ระเบียบวาระ ที่ 5

เรื่องเสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
วาระที่ 2 แปรญัตติ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
(ประธำนสภำเทศบำล) ในวำระที่ 2 แปรญัตติ ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรได้จัดส่งเอกสำรกำรแปรญัตติและ
รำยงำนกำรแปรญัตติให้กับท่ำนสมำชิกทุกท่ำนก่อนหน้ำนี้แล้ว ลำดับต่อไป ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบล
แชแล ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ในวำระที่ 2 กำรแปรญัตติ ดังนี้ครับ
1. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 51 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำเรียงตำมลำดับข้อ
เฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น
ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระสำคัญ ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหำนั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่เฉพำะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องนี้ก็ได้ โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
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ปัญหำไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำวแล้ว กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้นๆ
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่จะพิจำรณำข้ออื่นๆต่อไป สภำท้องถิ่นอำจลง
มติให้พิจำรณำจนจบร่ำงข้อญัตติก็ได้
ถ้ำข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดขึ้นในกำรพิจำรณำรวดเดียว ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็ได้
เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นเรื่องรำยงำนกำรพิจำรณำข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตำม
วรรคสำมแล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นให้แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน
ในกำรประชุมต่อวำระที่สอง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเฉพำะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่ำนั้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำข้อบัญญัติวำระที่สอง ซึ่งท่ำนสมำชิกก็ได้รับทรำบเกี่ยวกับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ระเบียบกฎหมำยแล้วนั้น โดยจะพิจำรณำเรียงตำมลำดับ ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติได้รำยงำนมำแล้วนั้น ซึ่งเรำจะพิจำรณำทีละโครงกำรและเรำจะพิจำรณำในกำรแปร
ญัตติรำยกำรลดก่อน เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำได้อ่ำนรำยกำรแปรลดที่ละรำยกำรครับ
1.โครงการรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า งบประมาณ 7,500,000 บาท
นายปรีชา ปาสาวัน 1. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คำชี้แจงหน้ำ 35
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ค่ำครุภัณฑ์ก่อสร้ำง โครงกำรรถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ
งบประมำณ 7,500,000 บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำย เป็นเงิน 7,500,000 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นางจิตรามณี เคนมี เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ตำมที่ผู้บริหำรได้ยื่นร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
(สมำชิกสภำ เขต 2) รำยจ่ำยประจำปี 2561 ต่อสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำซึ่งดิฉันก็ขอยื่นญัตติใน
กำรแปรลด แผนงำนเคหะชุมชนและอุตสำหกรรมโยธำ คำชี้แจงหน้ำ 35 งบลงทุน โครงกำร
รถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ งบประมำณ 7,500,000 บำท เพื่อประหยัดงบประมำณ
ในกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ลดปัญหำกำรทำงำนล่ำช้ำ ซึ่งดิฉันคิดว่ำโครงกำรดังกล่ำว เป็น
โครงกำรที่ใช้งบประมำณมำกเกินควำมจำเป็น ถ้ำเรำมีกำรจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ก็ไม่สำมำรถนำ
งบประมำณไปพัฒนำในด้ำนอื่นๆ ในมุมมองของดิฉันคิดว่ำกำรจัดซื้อรถเกลี่ยดินทำงำน
พัฒนำด้ำนเดียวนั้นคือ กำรเกรดถนนลูกรังหรือถนนดินระหว่ำงหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำจุด
เดียว อำจจะบรรเทำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งยังมีอีกหลำยด้ำนๆ ที่
จะต้องพัฒนำไปพร้อมๆกัน นั้นถึงจะเป็นกำรใช้งบประมำณประจำปีที่คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์
สูงสุดของพี่น้องประชำชน ดิฉันได้ยื่นคำเสนอแปรญัตติโดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ 2561 แผนงำนเคหะชุมชนและอุตสำหกรรมโยธำ คำชี้แจงหน้ำ 35 งบลงทุน
โครงกำรรถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ จำนวนเงิน 7,500,000 บำท จึงนำเรียนที่
ประชุมเพื่อเป็นเหตุผลในกำรแปรญัตติลดประกอบกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล) อีกไหมครับ
ไม่มี-
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นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 1 ตำมร่ำงเทศบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำเทศบัญญัติวำระที่สอง กำรแปรญัตติเพิ่มรำยกำร ผมขอพัก
(ประธำนสภำเทศบำล) เที่ยงก่อนครับ
************ภาคบ่าย**********
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำข้อบัญญัติวำระที่สอง โดยจะพิจำรณำเรียงตำมลำดับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้รำยงำนมำแล้วนั้น ซึ่งเรำจะพิจำรณำทีละโครงกำร
และเรำจะพิจำรณำในกำรแปรญัตติรำยกำรเพิ่มต่อไป เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำได้อ่ำน
รำยกำรแปรญัตติเพิ่มทีละรำยกำร ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

1. แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง คำชี้แจงหน้ำ 39 เงินสำรองจ่ำย งบประมำณ
352,000 บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 448,300 บำท รวมเป็น
งบประมำณ 700,300 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 1 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

2. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร คำชี้แจงหน้ำ 36 หมวดค่ำใช้สอย
โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย งบประมำณ 30,000 บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย
เป็นเงิน 10,000 บำท รวมเป็นงบประมำณ 40,000 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) แปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 2 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง

๑๓

(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

3. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรอบรมสัมมนำและ
ศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลแชแล โดยกำรขอแปรเพิ่ม
รำยจ่ำย เป็นเงิน 186,130 บำท (รำยกำรขอตั้งใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับโครงกำรนี้ไม่ได้ตั้งไว้ในร่ำงเทศบัญญัติเดิม แต่ในส่วนที่แก้ไขของคณะกรรมกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) แปรญัตตินั้น มีกำรเพิ่มโครงกำรศึกษำดูงำนเข้ำมำ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(รำยกำรตั้งใหม่) โครงกำรที่ 3 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรด
ยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

มีทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน

11

เสียง
6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง

นำยปรีชำ ปำสำวัน 4. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บำน
(เลขำนุกำรสภำ)
โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 22,000 บำท (รำยกำรขอตั้งใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) แปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม (รำยกำรขอตั้งใหม่) โครงกำรที่ 4 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

5. แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรศูนย์
เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลแชแล โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 100,000
บำท (รำยกำรขอตั้งใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร

๑๔

(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(รำยกำรขอตั้งใหม่) โครงกำรที่ 5 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

6. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกำย โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย
เป็นเงิน 30,000 บำท (รำยกำรขอตั้งใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(รำยกำรขอตั้งใหม่) โครงกำรที่ 6 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

7. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบดำเนินงำน หมวด
ค่ำใช้สอย โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน
150,000 บำท (รำยกำรขอตั้งใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม (รำยกำรขอตั้งใหม่) โครงกำรที่ 7 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง

๑๕

งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน

1

เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน 8. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะ
(เลขำนุกำรสภำ)
โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 19,000 บำท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 8 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

9. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้ำอี้ โดย
กำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 33,000 บำท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่) โครงกำรที่ 9 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

10. แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำนบริ ห ำรทั่ ว ไป งบด ำเนิ น งำน หมวดค่ ำ ตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรขอ
แปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 300,000 บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับโครงกำรนี้ ผมมีควำมเห็นว่ำ ถ้ำโครงกำรพื้นฐำนที่ลงสู่ประชำชนตกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล) สำมำรถบริกำรประชำชนได้ โบนัสก็ไม่สำมำรถจ่ำยได้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมำยชัดๆครับ มีท่ำน
สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 10 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)

๑๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

11. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย โครงกำรเลือกตั้งของ
เทศบำลตำบลแชแลโดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำย เป็นเงิน 300,000 บำท (ตั้งเป็นรำยกำร
ใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับตอนนี้กฎหมำยรวบรวมก็ผ่ำนแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่ำจะได้เลือกตั้งเมื่อไรครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรนี้ผมก็ได้เสนอตั้งงบประมำณไว้ตำมหนังสือสั่งกำร คือ
(ปลัดเทศบำล)
โรดแมปของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ซึ่งถ้ำมีกำรเลือกขึ้นจริงก็คงน่ำจะไม่
พอในค่ำใช้จ่ำย แต่ก็ตั้งไว้เท่ำนี้ก่อนครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 11 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

12. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ภำยในหมู่บ้ำน หมู่4 (พร้อมฝำปิด) กว้ำง 0.50 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 235.00 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแลกำหนด) และ
งำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้ อ มป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำร งบประมำณ
470,000.00 บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ ผมอยำกจะสอบถำมว่ำจะสร้ำงรำงระบำยน้ำเริ่มต้นจำกจุดไหนครับ
(รองประธำนสภำ)
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับ หลักกำรออกแบบรำงระบำยน้ำ เมื่อระยะทำงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ เมื่อ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) มีควำมยำวเกินงบประมำณที่จะทำได้ เรำก็จะทำตั้งแต่จุดที่เป็นปลำยทำงไปหำจุดต้นทำง
ที่ผมได้ไปสำรวจก็น่ำจะอยู่ประมำณแถวต้นตำล เส้นหน้ำโรงเรียนครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ ไหนว่ำเป็นเส้นกลำงบ้ำนครับ ตำมควำมคิดของผมถ้ำเป็นตรงนั้นผมว่ำมัน
(รองประธำนสภำ)
ไม่จำเป็น ซึ่งน้ำบ้ำนเหล่ำใหญ่ไม่เคยท่วม จะสอบรำยละเอียดว่ำ ถ้ำพื้นตรงนั้นเสนอกันระดับ
60 ซม. แล้วน้ำจะไหลไหมครับ น้ำจะไหนไปตกตรงไหนครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับ ตำมที่ผมได้ไปสำรวจครับ ก็น่ำจะอยู่บริเวณหน้ำโรงเรียนครับ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

๑๗

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำง ผมขอให้ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติเป็นผู้ชี้แจง
(ประธำนสภำเทศบำล) ตอบคำถำม เพรำะท่ำนเป็นผู้แปรญัตติครับ ท่ำนเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งแต่ตอนนี้เป็น
นโยบำยครับ ท่ำนต้องตอบไม่ใช่ให้ผู้อำนวยกำรกองช่ำงตอบ เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ผมนำยสุระเดช แก้วกำ ขอชี้แจงในฐำนะเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คือ
(สมำชิกสภำ เขต 2) โครงกำรนี้เป็นโครงกำรทำงคณะผู้บริหำรเสนอเข้ำมำยื่นคำแปรญัตติครับ และคณะกรรมกำร
แปรญัตติมีหน้ำที่รับคำเสนอแปรญัตติอย่ำงเดียว อย่ำงอื่นไม่มีครับ
นายกเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ ตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอโครงกำรตำมควำมเป็นไปได้ของโครงกำร มอบให้
(นำยกเทศมนตรี)
ท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้อธิบำย จุดเริ่มต้น ต้นทำงและปลำยทำงครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับ ผมขอนำเรียนว่ำ ตำมเบื้องต้นที่ได้กล่ำวไว้ ถ้ำงบประมำณไม่เพียงพอ ในกำร
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำทั้งเส้นทั้งสำยให้ได้รำงระบำยน้ำทั้งหมด กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำที่ถูกต้องคือ ต้องทำจำกปลำยทำงไปหำต้นทำง ตำมงบประมำณที่มีอยู่ครับ
ซึ่งงบประมำณ 470,000 บำท ตำมที่ได้คำนวณดูปริมำณน้ำที่จะไหลมำรวมกันที่ปลำยทำง
ก็น่ำจะไม่เกิน 0.3 คิวต่อนำที คำนวณแล้วก็คำนึงถึงท่อขนำดเท่ำไร พักน้ำบริเวณนี้ก็จะต้อง
ไปดูกำรคำนวณน้ำเป็นเกณฑ์ ก็เหมือนลักษณะเดียวกันครับ เมื่อคำนวณแล้วก็จะได้รำง
ระบำยน้ำควำมกว้ำง 50 ซม. ลึก 60 ซม. และควำมยำว 235 เมตร เป็นควำมยำวในกำร
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ คือแล้วรำงระบำยน้ำจะไหลไปอยู่ตรงไหนครับ ตรงหน้ำโรงเรียนไม่มีทำงน้ำ
(รองประธำนสภำ)
ควำมลึก 60 ซม. และวัดจำกตรงไหน ถ้ำเกิดน้ำท่วมนำก็จะเกิดปัญหำขึ้นมำอีก ซึ่งหน้ำ
โรงเรียนมันสูงอยู่แล้วครับ คือที่ผมสอบถำมก็เพื่อควำมเป็นไปได้ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ด้วยเหตุผลนี้ ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียดครับ ตำมที่ได้สอบถำมทำงผู้คุมงำนโครงกำร
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ก่อสร้ำงทำงหลวงสำยกุมภวำปี-หนองหำน แนวทำงในเรื่องของทำงระบำยน้ำ ที่ทำงหลวง
แผ่นดิน สำย 2350 ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ ณ ปัจจุบัน กำรระบำยน้ำจำกบ้ำนหนองแวง
กับบ้ำนเหล่ำ เขำจะดึงน้ำสโลปลงมำทำงบ้ำนหนองแวงน้อยและลำดเอียงมำถึงห้วยเสือเต้น
คือเขำจะระบำยน้ำมำทำงห้วยเสือเต้นทั้งหมดครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ถ้ำรำงระบำยน้ำยำว 230 เมตร ทำจำกบ้ำนไปโรงเรียนมันสิ้นสุดลงแล้ว น้ำจะไหล
(ประธำนสภำเทศบำล) ต่อยังไงมันก็จะขังอยู่ในรำงระบำยน้ำ ซึ่งแถวนั้นไม่มีบ้ำนเรือนประชำชนอยู่ครับ จำก
โรงเรียนถึงหมู่บ้ำนประมำณ 200 กว่ำเมตร อยำกถำมมันเกิดประโยชน์อะไรตรงนั้น ซึ่งตรง
นั้นไม่มีผู้คนอำศัย บริเวณนั้นเป็นที่นำ จำกถนนใหญ่วัดเข้ำมำ 20 เมตร ถ้ำทำตรงนั้นก็จะ
เป็นที่นำ ตรงนั้นไม่มีควำมเดือนร้อนครับ ถ้ำจะพัฒนำจริงๆ ตรงสี่แยกศำลำกลำงบ้ำน ทำ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดีกว่ำครับ ซึ่งตรงนี้มีประโยชน์กว่ำรำงระบำยน้ำ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ผมขอนำเรียนว่ำ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ตำมหลักแล้วกำรออกแบบ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ถ้ำงบประมำณเพียงพอก็จะดำเนินกำรตั้งแต่ต้นทำงไปถึงปลำยทำง ก็จะไม่มีปัญหำ ถ้ำเกิดจะ
ทำต้นทำงเข้ำไปหำปลำยทำง แล้วน้ำจะไหลยังไง นี้คือเหตุผล แต่ถ้ำท่ำนจะขยับจุดไป
ก่อสร้ำงโดยอำศัยร่องน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับ ก็พิจำรณำจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ใช่ข้ำงขวำมือใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นางจิตรามณี เคนมี
เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพค่ะ สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ม. 4 ที่แรกก็เข้ำใจว่ำ
(สมำชิกสภำ เขต 1) เป็นกำหนดจุดเริ่มต้นมำจำกหน้ำบ้ำนอำจำรย์วนิดำลงมำยังหน้ำบ้ำนนำยธนำชัย ไชยดี ซึ่ง

๑๘

เหตุผลที่จะทำก็เพื่อระบำยน้ำที่มันเป็นน้ำเสียจำกครัวเรือนที่ท่วมขังบนถนน ชำวบ้ำนเดือน
ร้อน ที่ทำโครงกำรนี้ก็เพื่อระบำยน้ำเสีย ที่ทำจำกหน้ำบ้ำนอำจำรย์วนิดำลงมำไปถึงหน้ำบ้ำน
นำยธนำชัย ไชยดี ที่มีท่อระบำยน้ำเชื่อมกับท่อที่วำงจำกหน้ำบ้ำนที่มีกำรถมที่ ถมถนน ท่อ
ระบำยน้ำจะลอดผ่ำนที่นำยพันศักดิ์ จักมำ ซึ่งเข้ำใจตรงนั้น ว่ำจะระบำยน้ำเสียลงมำตำม
แนวแล้วออกตรงเขตทำงหลวง แต่ถ้ำไปทำที่ปลำยน้ำก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ถ้ำท่ำนสมำชิกมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงนี้ ก็สรุปว่ำ คือเรำก็ขยับจุดเริ่มต้นไปหำต้นทำง
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ได้เท่ำไรก็เอำเท่ำนั้น คือท่ำนมีควำมเห็นว่ำ ควำมยำว 235 เมตร ท่ำนมีควำมเห็นจุดที่
สมควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปหำต้นทำงรับน้ำต้นทำง ผมก็จะเอำจุดนี้ไปพิจำรณำในกำร
ออกแบบรำงระบำยน้ำ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือท่ำนสมำชิกมองว่ำเป็นกำรระบำยน้ำเสียครับ ควำมยำว 235 เมตร ก็ถึงประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครัวป่ำตำล คือตรงนั้นเป็นร้ำนอำหำร กำรที่จะระบำยน้ำเสียมำยังตรงนี้ ครัวป่ำตำล ตรงที่
ร้ำนสำหรับขำยอำหำร มันเหมำะสมไหมครับ
นางจิตรามณี เคนมี
ขออนุญำตเพิ่มเติมค่ะ ในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำถ้ำเรำเข้ำหมู่บ้ำนจะอยู่ข้ำงซ้ำยมือ แล้ว
(สมำชิกสภำ เขต 1) แล้วครัวป่ำตำลจะอยู่ฝั่งด้ำนขวำมือค่ะ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ก็แล้วแต่ท่ำนจะพิจำรณำครับว่ำจะกำหนดฝั่งซ้ำยหรือฝั่งขวำ ครับ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับไม่ว่ำจะอยู่ซ้ำยหรือขวำมือ ยังไงรำงระบำยน้ำมันก็ไม่จบ เพรำะกำรจะหำจุดปลำยทำง
(ประธำนสภำเทศบำล) และจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
อีกไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 12 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จำกบ้ำนนำงทัศนีย์-บ้ำนนำยไพรี)
ช่วงที่ 1. กว้ำง 2.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 94.00 เมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15
เมตร ช่วงที่ 2. กว้ำง 3.50 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 28.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
286.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล
กำหนด) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ
197,650.00 บำท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับโครงกำรนี้ผมก็อยำกนำเรียนสอบถำมไปยังคณะกรรมกำรแปรญัตติว่ำ ท่ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ได้ลงไปตรวจสอบหรือยังว่ำถนนเส้นนี้เป็นถนนสำธำรณะหรือไม่ ตอบให้ชัดเจนด้วยครับ
เพรำะผมได้ลงพื้นที่ไปดูรำยละเอียดมำแล้วครับ

๑๙

มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ สำหรับโครงกำรนี้ทำงคณะผู้บริหำรได้เสนอเข้ำมำ ซึ่งหน้ำที่
(ประธำนคณะกรรมกำรฯ) ของคณะกรรมกำร คือรับคำแปรญัตติ ตรวจสอบเอกสำร และด้ำนงบประมำณ ส่วน
รำยละเอียดอย่ำงอื่นพิจำรณำตำมเอกสำรที่ผู้บริหำรเสนอ เชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจ้ง
รำยละเอียด ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ คือจุดที่ถนนแคบก็จะมีอยู่ที่หน้ำบ้ำนนำยบุญตำ ตรงนั้นมันแคบประมำณ 2 เมตร
(นำยกเทศมนตรี)
ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมได้ไปสอบถำมผู้ใหญ่บ้ำนคนเก่ำ คือพ่อปรำศรัย แล้วว่ำถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทำง
(ประธำนสภำเทศบำล) สำธำรณะ เป็นแค่กำรอนุญำตให้ใช้ได้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ ผมก็ได้ตรวจสอบจำกโฉนดแล้ว คือก็จะมีหลักมุดปักตำมตลอดแนว ครับ
(นำยกเทศมนตรี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ หลักมุดผมก็เห็นครับ แต่มีแค่ 2 เมตร ยังไงก็เป็นอันตรำยครับ ผมเคยเห็นกรณี
(ประธำนสภำเทศบำล) พิพำท คือเขำจะเอำหินเข้ำไปถมที่ครับ แม่ใหญ่น้อยพ่อใหญ่ตำ ก็จะล้อมรั้วไม่ให้รถหินผ่ำน
เข้ำไป เพรำเป็นที่ของแม่ใหญ่น้อยกับพ่อใหญ่ตำ ซึ่งซื้อต่อจำกยำยหนูพันธ์ และนำยประดิษฐ์
เคนเมือง ซึ่งขำยต่อในส่วนตรงนี้ เจ้ำของที่ก็หำอะไรไปล้อมที่ตัวเองครับ ก็เหลือไว้แค่พอจะ
ให้รถเข็นผ่ำนครับ ประมำณ 1 เมตร ถำมว่ำเกิดมีกำรสร้ำงถนนเส้นนี้แล้วนั้น สมมุติว่ำเกิด
ยำยน้อย กับพ่อใหญ่ตำ ไม่ให้ใช้สัญจรอีกจะเกิดปัญหำตำมมำครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ ผมก็ได้ตรวจสอบจำกโฉนดแล้วครับ คือเขำเหลือทำงสำธำรณะไว้ 2.50 เมตร
(นำยกเทศมนตรี)
ซึ่งในโฉนดมีทั้ง 2 ด้ำน ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ผมขออนุญำตเพิ่มเติม คือถนนส้นนี้ผมได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถำมเจ้ำของที่และ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) เจ้ำของอำคำรแล้ว ถ้ำเกิดปัญหำในกรณีนี้ ผมได้เริ่มต้นพูดด้วยวำจำแล้ว แต่ถ้ำยังเกิดมี
ปัญหำในเรื่องของควำมกว้ำงของถนนทำงสำธำรณะไม่ได้ ผมก็จะทำเป็นเอกสำรหนังสือให้
เจ้ำของที่เจ้ำของอำคำร เซ็นเอกสำรยินยอมในกำรเข้ำดำเนินกำรก่อสร้ำง และยกให้เป็นทำง
สำธำรณะประโยชน์ต่อไปครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณผู้อำนวยกำรกองช่ำง ซึ่งเป็นจุดเดียวที่ผมเป็นห่วงครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 13 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จำกบ้ำนนำยรันดร-บ้ำนนำงสำน)
กว้ำง 2.50 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 92.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 230.00 ตำรำงเมตร

๒๐

ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร(ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 160,270.00 บำท (ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ ผมเคยไปครับตรงนี้ผมเห็นด้วย กำรสัญจรเดินไปลำบำกมำกครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 14 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
8
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
3
เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลแชแล) กว้ำง 4.50 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 50.70 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
228.15 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร(ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล)
และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ
173,650.00 บำท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ ผมตอบตำมตรงว่ำไม่เห็นด้วย เพรำะว่ำไม่มีประชำชนใช้สัญจร
(ประธำนสภำเทศบำล) และเคยเอำหินไปลงถนนเส้นนี้แล้วครับ ซึ่งน้ำก็ลดแล้วทุกอย่ำงเป็นปกติ เจ้ำของบ้ำนก็ไม่
ค่อยอยู่บ้ำน ซึ่งถนนอีกเส้นก็เป็นถนนลำดยำงที่สำมำรถใช้สัญจรได้ครับ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 15 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
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นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

16. โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร(บ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหินฮำว) หมู่ที่ 12 กว้ำง
5.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 1,410.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 7,050.00 ตำรำง
เมตร โดยลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,850 ลบ.ม. และงำน
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 400,000.00
บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ สำหรับโครงกำรนี้ผมเห็นด้วยครับ เป็นกำรซ่อมถนนเพื่อเกษตร ให้ประชำชนได้ขน
ถ่ำยสินค้ำได้สะดวกสบำย
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 16 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
7
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

17. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นหัวสะพำนไปเชื่อมถนนแอสฟัลท์ติก
บ้ำนโนนน้ำย้อย) หมู่ที่ 2 กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 195.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 780.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร(ตำมแบบเทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
งบประมำณ 500,000.00 บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือถนนเส้นนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ เพรำะว่ำไม่จำเป็นเท่ำไร วันๆ
(สมำชิกสภำ เขต 1) หนึ่งก็ไม่มีกำรสัญจรสักเท่ำไรครับ อีกอย่ำงก็ไม่มีควำมเดือดร้อน เพรำะมีทำงเชื่อมที่จะไปหำ
ปลำเยอะแล้ว และไปเที่ยวทะเลบัวแดง ก็มีทำงเชื่อมเยอะ ถ้ำมำจำกด้ำนทำงตลำดกุมภวำปี
ก็มีทั้ง 5 ซอยที่เชื่อมไปทะเลบัวแดง ผมมองว่ำยังไม่จำเป็น ผมว่ำถ้ำโยกย้ำยเปลี่ยนไป
ดำเนินกำรถนนเชื่อมไปบ้ำนโนนหินลำดจะดีกว่ำครับ ถึงจะเป็นกำรบรรเทำทุกให้ประชำชน
ได้ ซึ่งสัญจรลำบำกมำกและเป็นส่วนรวม ซึ่งผมมองว่ำเป็นสิงที่จำเป็นกว่ำครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ ท่ำนวิเชียร วงศ์อำมตย์ ไม่เคยสัญจรเส้นทำงนี้ ลูกหลำนที่จะไป
(สมำชิกสภำ เขต 2) โรงเรียนซึ่งลัดมำจำกบ้ำนดอนเงิน บ้ำนโนนน้ำย้อย เขำขี้มอเตอร์ไซค์ ขี่จักรยำน ก็จะใช้
เส้นทำงนี้ครับ ลัดไปโรงเรียนก็มีควำมลำบำกเหมือนกันครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือกำรเดินทำงไปโรงเรียนก็น่ำจะใช้ถนนหลวงไม่ดีกว่ำหรือครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1) เพรำะถ้ำใช้ถนนเส้นนี้ก็จะหนำมไผ่เยอะ อำจได้รับอันตรำยหนำมไผ่ที่ยื่นออกมำยังถนน
นางศิวนาท ลาสุนนท์ ขออนุญำตค่ะ ถ้ำเรำมีกำรดำเนินกำรปรับปรุงถนนเส้นนี้ ก็จะเป็นกำรพัฒนำ ประชำชนที่
(สมำชิกสภำ เขต 1) สัญจรไปมำก็จะไม่ได้รับอันตรำย ขอบคุณค่ะ

๒๒

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือผมอยำกบอกว่ำให้มองในส่วนที่จำเป็น ส่วนรวมมำก่อนครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับที่จริงแล้วผมก็ได้ลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 13 ที่ลงสองฝั่งคลองกำลังมีกำรก่อสร้ำง
(ประธำนสภำเทศบำล) สะพำนเชื่อม ถ้ำมองว่ำถนนเส้นนี้ใช้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ซึ่งสะพำนตรงนั้นก็มีกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเชื่อมระหว่ำงท่ำแชแลกับท่ำบ้ำนโนนน้ำย้อย ซึ่งผมมองว่ำ
นักท่องเที่ยวน่ำจะเลือกสัญจรในเส้นทำงนั้น ถ้ำจะเดินทำงไปเที่ยวทะเลบัวแดง
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือท่ำนมองผิดจุดครับ จำกหัวสะพำนถนนหลวงเข้ำไป
(สมำชิกสภำ เขต 2) ซึ่งตรงนี้ก็ประมำณกลำงเส้นถนนแล้วครับที่ท่ำนได้กล่ำวไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับจำกตรงนั้นก็สำมำรถไปท่ำเรือซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับ เพรำะเป็นท่ำเรือบ้ำนโนนน้ำย้อย
(ประธำนสภำเทศบำล) ไปท่ำเรือบ้ำนแชแลชัดเจนครับ อย่ำงตรงข้ำมเฉลียงหน้ำบ้ำนยำยหวำนก็สำมำรถลงไปได้ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับท่ำนประธำน ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลครับ ไมใช่ทำงสำธำรณะครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมเข้ำใจว่ำเป็นที่ทำงสำธำรณะ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 17 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

18. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนโนนหินลำดน้อยไปวัดป่ำทรำยแก้ว
รังสี หมู่ที่ 14 กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 165.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
660.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล)
และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ
400,000.00 บำท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 18 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
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งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
นำยปรีชำ ปำสำวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

จำนวน

1

เสียง

19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเวก หมู่ที่ 6 กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่
น้อยกว่ำ 156.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 624.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ
0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 400,000.00 บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน สำหรับถนนเส้นนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแล้ว ขนำดเจ้ำ
(สมำชิกสภำ เขต 1) เจ้ำของพื้นที่ที่อำศัยอยู่ตรงนั้นเขำยังบอกว่ำไม่จำเป็น เช่นอย่ำงพ่อทอง ศรีวงษำ คือทำไมไม่
ไปดำเนินกำรตรงที่เป็นส่วนรวม ซึ่งนี้ทำงส่วนตัวก็ว่ำได้ครับ แต่ถนนเชื่อมไปบ้ำนโนนหินลำด
สัญจรลำบำก ทำไมไม่ไปทำตรงนั้น ขอบคุณครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ในฐำนะที่ผมเป็นสมำชิกเขต 2 ด้วยกัน คือจะพูดจะอภิปรำยเหมือนท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) ไม่ได้ครับ คือก็มีกำรใช้สัญจรไปมำอยู่ประจำ ยกตัวอย่ำงบ้ำนดอนเงิน ก็จะนำข้ำวเปลือกไปสี
ข้ำวที่โรงสีข้ำวพ่อใหญ่ใหม่ ก็จะต้องใช้เส้นทำงนี้ในกำรสัญจร ฉะนั้นท่ำนจะบอกว่ำมีหลัง
เดียวไม่ได้ มีชำวบ้ำนที่เขำเริ่มปลูกบ้ำนขึ้นมำใหม่ เพรำะฉะนั้นผมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นที่จะ
ดำเนินกำรเส้นนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 19 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 20. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 , หมู่2 ,หมู่ 14 กว้ำง 6.00 เมตร
(เลขำนุกำรสภำ)
ยำวไม่น้อยกว่ำ 109.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 654.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำไม่
น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 400,000.00 บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือสำหรับถนนเส้นนี้ในปีงบประมำณ 2560 ก็มีกำรตั้งงบ
(สมำชิกสภำ เขต 1) งบประมำณไว้ในเทศบัญญัติแล้วและมีกำรดำเนินกำรหรือยังครับ แล้วในปีงบประมำณ
2561 ก็ยังมีกำรเสนอเข้ำมำเพื่อพิจำรณำอีกครับ ซึ่งถนนเส้นนี้สำมำรถดำเนินกำรทับซ้อน
กันได้หรือครับ หรือจะดำเนินกำรต่อจำกที่ดำเนินกำรแล้วนั้นครับ
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นางเพ็ญศรี ชายสีดา ขออนุญำตค่ะ คือถนนเส้นนี้ที่เสนอขอเข้ำมำ เพื่อดำเนินกำรต่อจำกเดิม ไม่ได้ดำเนินกำรทับ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ซ้อนตรงที่เดิม คือ 96 เมตร ค่ะ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับ คือผมไม่เข้ำใจว่ำจะดำเนินกำรตรงไหนครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นางเพ็ญศรี ชายสีดา ขออนุญำตค่ะ คือเป็นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2560 ค่ะ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้มีควำมเห็นใจครับ แต่ท่ำนสมำชิกกลัวว่ำงบประมำณจะตกไป
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำมีกำรดำเนินกำรต่อเนื่องก็จะเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้พี่น้องประชำชน
ท่ำนผู้บริหำรครับถนนเส้นนี้งบประมำณ 2560 ตกไปหรือยังครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ สำหรับถนนเส้นนี้ในปีงบประมำณ 2560 ก็ดำเนินกำรทำสัญญำแล้วครับ
(นำยกเทศมนตรี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับที่จริงเรำมีกำรลงพื้นที่หมู่บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ก็มีประชำชนที่ต้องกำรให้ดำเนินกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ปรับปรุงถนนเส้นนี้เยอะมำกครับ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปร
ญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 20 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
8
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
3
เสียง
งดออกเสียง
จำนวน เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

21. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 (ถนนศิลปะชีพ)
กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 147.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 588.00 ตำรำง
เมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำนอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 400,000.00 บำท
(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ผมก็ขอนำเรียนชี้แจงว่ำ คือเป็นกำรดำเนินกำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) ไปที่ศำลำกลำงบ้ำนจำกต้นซอยศิลปำชีพครับ ถนนเส้นนี้ได้รับงบประมำณจำกอดีต
สส.ต่อพงษ์ ไชยศำสน์ มำนำนแล้ว และปำกซอยทำงเข้ำชำรุดมำก ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงครับ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ประธำนสภำเทศบำล) เหมือนกันสำมำรถยึดกันได้แน่นอนใช่ไหมครับ ผมว่ำถ้ำเป็นแอสฟัลท์ติก ผมว่ำน่ำจะดีกว่ำ
ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ขออนุญำตครับ คือมันก็สำมำรถมีผิวถนนสำมำรถเกำะกันได้ครับ แต่ถ้ำท่ำนบอกว่ำ
(ผู้อกนวยกำรกองช่ำง) กลัวมันแตกร้ำว ก็จะมีวิธีที่จะทำให้สำมำรถยึดกันได้ครับ ถ้ำเกิดโครงกำรไหนที่จะต้องใช้
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เทคนิคพิเศษ ผมก็จะทำเป็นเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ เอกสำรประกอบภำพจริงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 21 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
8
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
3
เสียง
งดออกเสียง
จำนวน เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

22. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก(จำกแยกบ้ำนแชแล-โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนอง
แวง)หมู่ที่ 1 กว้ำง 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 822.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
3,288.00 ตำรำงเมตร ควำมหนำ 5 เซนติเมตร (ตำมแบบเทศบำลตำบลแชแล) และงำน
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 1,177,000.00
บำท(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
นางจิตรามณี เคนมี กรำบเรียนท่ำนประธำน เนื่องด้วยถนนสำยนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน ที่พี่น้อง
(สมำชิกสภำ เขต 1) ประชำชนสัญจรไปมำมีควำมลำบำก เนื่องจำกชำรุดเสียหำยมำก อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้
สัญจรไปมำค่ะ ก่อให้เกิดอันรำยและอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ เพื่อประชำชนที่สัญจรมีควำม
ปลอดภัยมำกขึ้น ขอบคุณค่ะ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ผมเห็นด้วยกับท่ำนจิตรำมณี เคนมี ครับ
(รองประธำนสภำเทศบำล)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 22 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
6
เสียง
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
4
เสียง
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)
จำนวน
1
เสียง
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นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

23. โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 8 ไปคำแคน กว้ำง 4.00 เมตร
ยำวไม่น้อยกว่ำ 2,500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 10,000.00 ตำรำงเมตร โดย
ลงดินลูกรังพร้อมพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2,625 ลบ.ม. และงำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสมพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร งบประมำณ 1,323,000.00 บำท
(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติ เชิญครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรนี้ก็มีกำรตั้งไว้ในปีงบประมำณ 2560 แล้วครับ ซึ่ง
(สมำชิกสภำ เขต 1) ผู้อำนวยกำรกองช่ำงบอกว่ำรองบประมำณที่จะเข้ำดำเนินกำร แต่ทำไมในปีงบประมำณ
2561 ก็ยังมีกำรเสนอตั้งงบประมำณไว้อีกครับ ซึ่งจะเป็นกำรดำเนินกำรทับซ้อนเส้นเดิม
หรือไม่ สำมำรถดำเนินกำรได้ไหม ขอบคุณครับ
นางจิตรามณี เคนมี กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพค่ะ เนื่องด้วยถนนลูกรังเส้นนี้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
(สมำชิกสภำ เขต 1) ที่น้ำไหลหลำกในช่วงฤดูฝนและพำยุเข้ำติดต่อหลำยวัน ทำให้เกิดถนนบำงช่วงเกิดชำรุด
เสียหำย ทำให้ไม่สำมำรสัญจรได้ ซึ่งเป็นถนนที่พี่น้องประชำชนใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรหรือผลผลิตทำงเกษตร สำหรับฤดูฝน ถนนสำยไม่สำมำรถสัญจรได้เลยค่ะ
เพรำะถนนบำงช่วงต่ำกว่ำพื้นที่ทำงกำรเกษตรของพี่น้องประชำชน ทำให้ช่วงฤดูฝนน้ำทะลัก
เข้ำท่วมถนนเสียหำย ส่วนในฤดูแล้งก็สัญจรลำบำกเนื่องจำกเป็นทรำย ซึ่งเป็นควำม
เดือดร้อนของพี่น้องประชำชน และเพื่อพัฒนำถนนเส้นนี้ที่พี่น้องประชำชนสัญจรได้สะดวก
มำกขึ้น ซึ่งโครงกำรที่นำเรียนเสนอเป็นคนละจุดที่จะดำเนินในงบประมำณปี 2560 ค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับถนนเส้นนี้ได้งบประมำณแล้วก็ได้อีกครับ แต่สำหรับเส้นทำงไปบ้ำนโนนหินลำด
(ประธำนสภำเทศบำล) นั้นก็มีควำมลำบำกเหมือนกัน แต่งบประมำณก็ยังไปไม่ถึง ซึ่งเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ยังไม่ถูก
จุดครับ ซึ่งผมไม่มั่นใจว่ำจะทำได้ครับ คืองบประมำณตั้งหนึ่งล้ำนสำมแสนบำทกับถนนกว้ำง
4 เมตร ซึ่งจุดที่จะดำเนินกำรคือไปคำแคนครับ ถ้ำดำเนินกำรเส้นจะไปหินลำดผมจะไม่
อภิปรำยครับ เพรำะทำงจำกบ้ำนโนนหินลำดที่จะไปโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลแชแล
เขำต้องใช้เส้นทำงเลี่ยงบ้ำนหินฮำวไปกุมภวำปี แล้วเข้ำบ้ำนนำแบกเข้ำสู่เขตตำบลแชแล คือ
อยำกให้พิจำรณำครับมี
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม(ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)โครงกำรที่ 23 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง(นำยสำคร ประทุมศำลำ)

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
4
1

เสียง
เสียง
เสียง
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นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ฉะนั้น ผมจึงขอสรุปที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลแห่งนี้เห็นชอบกับคำแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล) ทั้งแปรลดรำยกำรและแปรเพิ่มรำยกำรรวมทั้งหมด 24 รำยกำร และถือว่ำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบำลตำบลแชแล ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
สภำเทศบำลในวำระที่สองแล้ว ครับ ต่อไปเข้ำสู่ ข้อ 5.2 วำระที่ 3 กำรตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2561
5.2 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
วาระที่ 3 การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ขอให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชี้แจ้งระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ในวำระที่ 3 กำรตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปี 2561 ตำมระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุผลอันควร
ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในวำระที่ 3 เป็นกำรขอมติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลว่ำ สมำชิกเทศบำลท่ำนใด
(ประธำนสภำเทศบำล) เห็นชอบ ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2561 โปรดยกมือขึ้น
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี 2561 จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี 2561 จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอสรุปว่ำสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบำลตำบลแชแล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2561 และเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบต่อไป พอดีผมมีธุระจำเป็นต้อง
ขออนุญำตก่อนครับ และให้ท่ำนรองประธำนสภำดำเนินกำรประชุมต่อครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ก็เข้ำสู่วำระที่ 5 ข้อ 5.3 กำรพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำร
(รองประธำนสภำ)
เชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจงได้สอบถำม ครับ เชิญครับ
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5.3 การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจาปี
๒๕60
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำร
(รองประธำนสภำ)
ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72608/173
ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 ก่อนจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำ ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรได้ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมำย ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้รับทรำบก่อนกำรพิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้
เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(รองประธำนสภำเทศบำล) รำยกำรในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด
72608/173 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอมอบให้ทำง
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรขอเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงรำยกำรที่ขอเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติ ประจำปี 2560 ครับ
นายสุระพล ทาปลัด กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หน.ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ) ทำงกองกำรศึกษำ มีเรื่องทีจ่ ะนำเรียนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณโครงกำรใน
เทศบัญญัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติ
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐8/173 ลงวันที่ 22 สิงหำคม ๒๕60 มีควำมจำเป็นที่จะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ เนื่องจำกได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ซึง่ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อและเบิกจ่ำยได้
ตำมเทศบัญญัติ ปีงบประมำณ 2560 ได้นั้น เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี
2560 นั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ จำกข้อควำมเดิมในเทศบัญญัติ
ดังนี้
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข้อความเดิม
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ งำนส ำนั ก งำน (จอขนำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ 18.5 นิ้ ว )
คุณลักษณะพื้นฐำน
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- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำขนำดจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base – T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
ข้อความใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำขนำดจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base – T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2560-2562 หน้ำ 96 ข้อ 2
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น เพื่อพิจำรณำให้ควำม
(รองประธำนสภำเทศบำล) เห็นชอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง

มีทั้งหมด

11

เสียง
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งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕60
อนุมัติ 10 เสียง
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(รองประธำนสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕60 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72608/173 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60
นายสุระพล ทาปลัด กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หน.ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ) ทำงกองกำรศึกษำ มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560
เพื่อพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงอำคำรเรียนให้มีควำม
เหมำะสม ดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
1.โอนเพิ่ม (รำยกำรใหม่) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ตำบลแชแล แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบดำเนินงำนหมวด
ค่ำใช้สอย งบประมำณทั้งสิ้น - บำท คงเหลือ - บำท โอนเพิ่ม 89,350. – บำท
- โอนลด เงิ น เดือนพนั กงำน แผนงำนกำรศึ กษำ งำนบริห ำรทั่ว ไปเกี่ย วกั บกำรศึ กษำ
งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณทั้งสิ้น 1,153,080.- บำท คงเหลือ
133,524 บำท โอนลด 40,000 บำท
- โอนลด เงิน อื่น ๆ แผนงำนกำรศึก ษำ งำนระดั บก่ อนวัย เรี ยนและประถมศึก ษำ งบ
บุคลำกร หมวดเงินอื่นๆ งบประมำณทั้งสิ้น 120,000 บำท คงเหลือ 93,000 บำท
โอนลด 30,000 บำท
- โอนลด ค่ ำ น้ ำประปำ ค่ ำ น้ ำบำดำล แผนงำนกำรศึ ก ษำ งำนบริ ห ำรทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
กำรศึกษำ งบดำเนิ นงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค งบประมำณทั้งสิ้ น 20,000 บำท
คงเหลือ 19,520 บำท โอนลด 19,350 บำท
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น เพื่อพิจำรณำให้ควำม
(รองประธำนสภำเทศบำล) เห็นชอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

มติที่ประชุม

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

มีทั้งหมด

11

เสียง

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล อนุมัติ 10 เสียง
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5.4 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 เพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ลำดับต่อไป กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560
(รองประธำนสภำเทศบำล) ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72602/359 ลงวันที่ 15 ส.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

นายจตุรงค์ ชานาญสาร ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(รองประธำนสภำเทศบำล) 2560 และหลักควำมจำเป็นในกำรขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน ในกำรบริกำร
ประชำชน
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรี) อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72602/359 ลงวันที่ 15 ส.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
กำหนด ๗๔
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้อง
ดำเนินกำร และมำตรำ 5058 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำใน
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เขตเทศบำล เพื่อจะให้เทศบำลตำบลแชแล งำนฝ่ำยกองช่ำงได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพใช้งำนได้เป็นอย่ำง เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำขออนุมัตขิ ออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เพื่อจัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้อำนวยควำมสะดวกและบริกำรประชำชน และเป็นกำร
ดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไปนั้น ผมขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร ได้ชี้แจงรำยละเอียด
เพิ่มเติมในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักปลัดในครั้งนี้
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม
(รองประธำนสภำเทศบำล) ในกำรจัดหำครุภัณฑ์สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรบริกำรประชำชน ครับ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพค่ะ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและ
(หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72602/359
ลว 15 ส.ค.2560 ซึ่งสำนักปลัดมีควำมประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ ตำมหลักควำมจำเป็นและกำรบริกำรประชำชน
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจาห้องปลัดเทศบาล 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
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) งบประมำณที่ตั้งไว้ 1,857,420 บำท คงเหลือ 441,490
บำท ขอโอนลด 21,000 บำท
จึงนำเรียนชี้แจงเพียงเท่ำนี้ค่ะ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(รองประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน(เครื่องปรับอำกำศ) ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง

๓๓

มติที่ประชุม

งดออกเสียง
1
เสียง
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ) อนุมัติ 10 เสียง

5.5 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 เพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่(กองคลัง)
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ขอเชิญผู้อำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม
(รองประธำนสภำเทศบำล) ในกำรจัดหำครุภัณฑ์สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรบริกำรประชำชน ครับ
นางชัญญา สุขรมย์
กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพค่ะ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและ
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติโอน
งบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 1 รำยกำร ตำมบันทึกที่ อด 72604/ ลว
22 ส.ค.2560 ซึ่งกองคลังมีควำมประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำร
ใหม่ ตำมหลักควำมจำเป็นและกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ กำรจัดทำเอกสำร กำร
บริกำรด้ำนภำษี ซึ่งมีประชำชนเข้ำมำติดต่อจำนวนมำกนั้น จึงมีควำมจำเป็นในกำรจัดหำ
อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรประชำชน เพื่อจัดเครื่องพิมพ์ต่อไปค่ะ
รายการโอนงบประมาณ
1.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รำคำ 4,300.- บำท รำยละเอียดตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ข้อ 39 เนื่องจำก กำรปฏิบัติงำนจำเป็นต้องใช้
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อพิมพ์ภำพสี โอนเพิ่ม 4,300.- บำท
- โอนลด หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมำณตั้งไว้ 17,000.-บำท งบประมำณก่อนโอนคงเหลือ
17,000.- บำท โอนลดครั้งนี้ 4,300.- บำท คงเหลือ 12,700.- บำท
2. โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน –เก้ำอี้ทำงำน จำนวน
3 ตัว รำคำ ตัวละ 3,500.- บำท เป็นเงิน จำนวน 10,500.- บำท เนื่องจำกเก้ำอี้ทำงำน
ไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้ำหน้ำที่ปัจจุบันใช้เก้ำอี้ห้องประชุมและเก้ำอี้พลำสติกนั่งทำงำน โอน
เพิ่ม 10,500.-บำท
- โอนลด หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมำณตั้งไว้ 17,000.-บำท งบประมำณก่อนโอนคงเหลือ
12,700.- บำท โอนลดครั้งนี้ 10,500.- บำท คงเหลือ 2,200 บำท
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
(รองประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมำณ
(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน(เครื่องปรับอำกำศ) ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
10 เสียง

๓๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม ท่ำน
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณ(เพิ่ม)ตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ) อนุมัติ 10 เสียง
เรื่องอื่น ๆ

นายจตุรงค์ ชานาญสาร ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
(รองประธำนสภำเทศบำล) ของคณะผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
มีถ้ำไม่มีสมำชิกฯ ท่ำนใดจะสอบถำมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร
อีกแล้วนั้น กำรประชุมสภำเทศบำได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วม
ประชุมฯ ในวันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕61 ในวำระที่
๒ แปรญัตติ และวำระที่ ๓ ลงมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕61 และเรื่อง
อื่นๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ ในวันที่ 29 เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้ขอขอบคุณ
ครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.45 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งำนกิจกำรสภำ

(ลงชื่อ

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นำยปรีชำ

ปำสำวัน)

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลได้ตรวจแล้ว
(ลงชื่อ

กรรมกำรฯ
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

(ลงชื่อ)

กรรมกำรฯ
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 1

๓๕

(ลงชื่อ)

กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

สภำเทศบำลตำบลแชแลได้รับกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ………. เดือน...................... ๒๕60
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)
(นำยอำนุภำพ พันธ์นินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

