- สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
๒ นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร
๓ นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
๔ นำงศิวนำถ ลำสุนนท์
๕ นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
๖ นำงจิตรำมณี เคนมี
๗ นำงสำวทิพำภรณ์ จันทำ
๘ นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
๙ นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
๑๐ นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
๑๑ นำยสมสี
อย่ำงสวย
๑๒ นำยสำคร
ประทุมศำลำ
๑๓ นำยสุระเดช แก้วกำ
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
๕

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

๑ นำยปรีชำ
ปำสำวัน
๒ นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
๓ นำยพีระพล
อำจหำญ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ

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

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง

หมำยเหตุ

ปรีชำ

ปำสำวัน
-

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
ลำ
ลำ

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ตำแหน่ง

นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
นำงพยอม
ไชยวงศ์คำ
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นักวิชำกำรเกษตร
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นักพัฒนำชุมชน
นำงสำวอังคณำ ไชยคำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำยธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
บุคลำกร
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นักวิชำกำรศึกษำ
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นักวิชำกำรพัสดุ
นำยเจษฎำ
โพธิชัยยำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
นำยบุญสิน
สุขเกษม
เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
ช่ำงไฟฟ้ำ
นำยชูชำติ
ไชยศำสตร์
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ

ลำยมือชื่อ
ผ่ำนสำแดง
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ไชยวงศ์คำ
ธนสีลังกูร
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์

หมำยเหตุ

เยำวรัตน์
สุดำรัตน์
ปรีดำ
พยอม
ธนชัย
ศรุษำ
สุธำสินี

ลำ

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว และท่ำนประธำนสภำเทศบำล
ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี้ และก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระ
กำรประชุมต่อไป กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภำทรำบ เนื่องจำกวันนี้ท่ำนเลขำนุกำรสภำ
เทศบำลเดินทำงไปรำชกำร จึงไม่สำมำรถเข้ำประชุมและปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ
เทศบำลในกำรประชุมครั้งนี้ได้
เพื่อให้กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และถูกต้อง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๙ (๙) หน้ำที่อื่นตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกระทำกิจกำรอื่นตำมที่
ประธำนสภำท้องถิ่นมอบหมำย

-3ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครัง้ ใด ถ้ำไม่มีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่ แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัตหิ น้ำที่ ให้สภำท้องถิ่นเลือกสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัตหิ น้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นเฉพำะในกำรประชุมครำวนั้น โดยให้นำควำมใน
ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมำใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่กำรลงคะแนนเลือกให้
กระทำด้วยวิธีกำรยกมือ
ดังนั้น กระผมขอมติที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของเทศบำลตำบลแชแลคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นเฉพำะในกำรประชุมครัง้ นี้ และขอผู้รบั รองสองท่ำนด้วย ขอเชิญ
เสนอได้ครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม
(สมำชิกสภำเทศบำล) ขอเสนอ นำยปรีชำ ปำสำวัน หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล ให้ปฏิบัตหิ น้ำที่เลขำนุกำรสภำ
เทศบำลชั่วครำวครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ เสนอ ขอผู้รบั รองสองท่ำนครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผม
(สมำชิกสภำเทศบำล) นำยสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ขอรับรองครับ
นางจิตรามณี เคนมี
(สมำชิกสภำเทศบำล)

เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ดิฉัน
นำงจิตรำมณี เคนมี สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ขอรับรองค่ะ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) นีว้ ่ำ เห็นชอบในกำรเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของเทศบำล
ตำบลแชแลคนหนึง่ เป็นผู้ปฏิบัตหิ น้ำทีเ่ ลขำนุกำรสภำท้องถิน่ เฉพำะในกำรประชุมครั้งนี้
ปฏิบัติหน้ำทีเ่ ลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรูส้ ึกเป็นเกียรติและมีควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิง่ ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี้ และก่อนทีจ่ ะเข้ำสู่ระเบียบวำระ
กำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศจังหวัดอุดรธำนี
เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่ำน ในวันนี้
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) กระผมรู้สกึ เป็นเกียรติที่ได้รบั เลือกเป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว ในกำรเปิดประชุม
สภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม กำรโอน

-4งบประมำณ และเรือ่ งอื่น ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่นอ้ งประชำชน
และตำมประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน
๑๕ วัน เพื่อให้สภำพิจำรณำ เรื่อง กำรจ่ำยขำดเงินสะสม กำรโอนงบประมำณ และเรื่อง
อื่น ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลแชแล
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี จึงประกำศเรียก
ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่
๑๔ กันยำยน ๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๘
อดุล จันทนปุ่ม
(นำยอดุล จันทนปุ่ม)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัตริ ำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรือ่ ง เรียกประชุมสภำเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิกสภำผูท้ รงเกียรติ
ได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ในระเบียบนี้ ท่ำนสมำชิกสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนคณะผู้บริหำร มีเรือ่ งอื่นใดทีจ่ ะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ ขอเชิญครับ
๑.๑ รายงานสถานะการคลัง (ข้อมูล ณ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๘)
(หน.ฝ่ำยพัฒนำรำยได้) รำยงำนสถำนะกำรคลัง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๘ รำยละเอียดคือ
๑. รวมรำยรับ ๓๕,๘๐๔,๒๗๓.๓๑ บำท
๒. รวมอุดหนุน ฯ เฉพำะกิจฯ ๑๑,๖๖๗,๖๖๓ บำท
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย)
รำยงำนยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๘

-5ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗
หัก บัญชีเงินฝำก ก.ท.ส.
บัญชีลูกหนี้ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ภำษีบำรุงท้องที่
ภำษีป้ำย

๘๗๕,๗๙๕.๑๙
๔,๔๕๓.๐๐
๗,๘๔๖.๐๐
๖๐๐.๐๐

หัก

๓๐๘,๕๘๑.๐๐

บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม
(เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)
บัญชีลูกหนี้โครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
ยอดเงินสะสมทีส่ ำมำรถนำมำใช้ได้
ที่ประชุม

๑๑,๖๔๕,๑๓๕.๗๖

๘๘๘,๙๔๑.๐๖
๑๐,๗๕๖,๑๙๔.๗๐

๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๘,๕๘๑.๐๐
๙,๒๕๗,๖๑๓.๗๐

รับทรำบ

๑.๒ ข้อระเบียบและกฎหมายเกีย่ วกับการจ่ายขาดเงินสะสม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไปขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจในข้อระเบียบ
(ประธำนสภำเทศบำล) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้ชี้แจงข้อระเบียบ
และกฎหมำยฯ ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ข้อระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรทีเ่ ป็นกำรเพิม่ พูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรทีจ่ ัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
๓. เมื่อได้รบั อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินกำร
ก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำย
ในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มสี ำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง
และเสถียรภำพในระยะยำว
หนังสือสัง่ กำรกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0808.4/ ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2553 ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุป
สำระสำคัญดังนี้

-6๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิ ำกสภำท้องถิ่น
ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในกำรใช้จ่ำยเงินให้ชัดเจน และให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ
๒. ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นกิจกำรที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง หำกไม่ทำจะไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนได้ หรือท้องถิ่นอำจขำดโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำ
๓. เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำรชุมชนและสังคมของประชำชนในพื้นที่ หรือกิจกำร
ที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือเป็นกำรเพิม่ พูนรำยได้ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหำกเป็นโครงกำรเพื่อกำรลงทุน เช่น ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือที่ดิน หรือโครงกำร
ที่ใช้วงเงินงบประมำณทีม่ ีมลู ค่ำสูง ให้พิจำรณำดำเนินกำร ดังนี้
๓.๑ จัดทำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิม่ เติม
หรือโอนงบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำยก่อนเป็นลำดับแรก
๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมำณ หรือโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยมำตัง้ จ่ำยไว้แล้วแต่งบประมำณมีไม่เพียงพอก็อำจใช้จ่ำยจำกเงินสะสมสมทบเพื่อกำรกั้นไว้
หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำเป็นโครงกำรที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรบำบัด
ควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือกำรบริกำรชุมชนและสังคมของประชำชนในพื้นที่ และไม่อำจ
รอจัดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในปีต่อไปได้ ก็อำจจะใช้จ่ำยจำกเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็น
โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอในกำรบริหำรงำน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐำนนะกำรคลังในระยะยำว
๓.๓ กรณีเป็นโครงกำรประเภทที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง ที่ไม่อำจแยกกำรจัดซือ้
จัดจ้ำงเป็นส่วน ๆ และมีรำยได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรในปีงบประมำณเดียวให้ตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๔ ให้จัดทำประมำณกำรรำยละเอียดโครงกำรทีจ่ ะใช้จ่ำยจำกเงินสะสม
โดยระบุให้ชัดเจนว่ำดำเนินกำรเรื่องใด สถำนที่ดำเนินกำรที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่ำใด รวมทั้ง
รำยละเอียดของโครงกำรเช่นเดียวกับกำรจัดทำงบประมำณรำยประจำปี และชี้แจงเหตุผล
ควำมจำเป็นที่ไม่อำจจัดทำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำอนุมัติของสภำท้องถิ่น และเพือ่ ให้สมำรถตรวจสอบได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบไปแล้วนัน้ ท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อสงสัยประกำรใดหรือไม่
อย่ำงไร ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่ม-ี
ที่ประชุม

รับทรำบ

-7๑.๓ สรุปโครงการฯตามเทศบัญญัติตาบล ปี ๒๕๕๘ ที่ยงั ไม่เบิกจ่ายเงิน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไปขอเชิญกองคลัง แจ้งเรื่อง โครงกำรฯ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕๘ ที่ยังไม่เบิกจ่ำยเงิน ให้ที่ประชุมสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นางพยอม ไชยวงศ์คา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ดิฉันขอแจ้ง
(หน.ฝ่ำยพัฒนำรำยได้) โครงกำรตำมเทศบัญญัติตำบล ปี ๒๕๕๘ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำยเงิน จำนวน ๑๐ โครงกำร
รำยละเอียดคือ
๑. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์เด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล งบประมำณ ๑,๙๕๔,๐๐๐ บำท
๒. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำสนำมฟุตซอล ร.ร.บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำหนองแวง งบประมำณ
๒,๒๕๒,๐๐๐ บำท
๓. โครงกำรถนนลูกรังในเขตเทศบำลตำบลแชแล งบประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ บำท
๔. โครงกำรปรับปรุงผิวทำงลำดยำงแอสฟัลต์ติก หมู่ ๔ งบประมำณ ๑,๗๙๐,๐๐๐ บำท
๕. โครงกำรก่อสร้ำงหอถังสูงประปำ หมู่ ๗ และหมู่ ๓ จำนวน ๒ โครงกำร งบประมำณ
๑,๑๗๕,๙๐๐ บำท
๖. โครงกำรรำงระบำยน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป แบครึ่งวงกลม หมู่ ๑๐ และโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำแบบรำงเปิด หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ โครงกำร งบประมำณ ๙๔๐,๐๐๐ บำท
๗. โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อจำกตัวเดิมที่เชื่อมต่อ หมู่ ๒,หมู่ ๗,
หมู่ ๑๔ งบประมำณ ๓๓๐,๐๐๐ บำท
๘. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในเทศบำลตำบลแชแล ตลำดที่ ๑
งบประมำณ ๑,๔๓๕,๐๐๐ บำท
๙. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในเทศบำลตำบลแชแล ตลำดที่ ๒
งบประมำณ ๘๙๕,๕๐๐ บำท
๑๐. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในเทศบำลตำบลแชแล ตลำดที่ ๓
งบประมำณ ๑,๔๕๓,๐๐๐ บำท
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้)
ที่ประชุม
รับทรำบ
๑.๔ เงินอุดหนุนเพิ่มเติม
นายเดชา ปัตถาวโร เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอเรียนให้ทรำบ
(รองนำยกเทศมนตรี) เทศบำลตำบลแชแล ได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงกำร ดังนี้
(๑) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบำลตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี จำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๖,๐๐๐ บำท
(๒) โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมูบ่ ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่ บ้ำนยำงหล่อ หมูท่ ี่ ๖
ตำบลแชแล ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ำ ทต.แชแล อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี
จำนวน ๑ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๑๐๐ บำท
ดังนั้น กระผมขอฝำกไปยังบ้ำนยำงหล่อ ให้เร่งรัดจัดเตรียมสถำนที่ในกำรก่อสร้ำงประปำ
หมู่บ้ำน ซึ่งทำงเทศบำลตำบลแชแลก็ได้เตรียมควำมพร้อมแล้ว
ที่ประชุม
รับทรำบ
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑3 สิงหำคม ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
และแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใด หรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

ไม่มี

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติทปี่ ระชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑3 สิงหำคม ๒๕๕๘ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
ขอให้ยกมือรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๔

- ไม่มี –
เรื่อง เพื่อพิจำรณำ
๔.๑ การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘
(ประธำนสภำฯ)
ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแลชี้แจงรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี
๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(นำยกเทศมนตรี)
รำยละเอียดโครงกำรเพือ่ พิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครบถ้วนและมีมำตรฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล ดังนี้
(๑) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนแชแลลงไปหนองหำนโดยกำรถมดินลูกรัง ม.๑
โดยกำรขยำยไหล่ทำงข้ำงละ ๑ เมตร ยำวข้ำงละ ๔๒๕ เมตร จำกเดิมกว้ำง ๔ เมตร เป็น
กว้ำง ๖ เมตร โดยทำกำรลงหินลูกรัง พร้อมบดทับ จำนวน ๒,๐๖๐ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน
๓๐๘,๐๐๐ บำท
(๒) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. ๓ ขนำดกว้ำง ๓ เมตร ยำว ๓๐๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง
จำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๔๐๐ บำท
(๓) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยสุขสมบูรณ์) ม. ๔ ขนำดกว้ำง ๓ เมตร ยำว ๘๐.๕ เมตร
พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๑๙๒ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๓๐๐ บำท

-9(๔) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยวิเวก) ม. ๖ ขนำดกว้ำง ๓ เมตร ยำว ๗๔๐ เมตร
พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๘๘๐.๖๐ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน ๙๗,๕๐๐ บำท
(๕) โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ (ทำงไปนำนำยสุพรรณ) ม.๗ ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๑๕๐
เมตร ลงหินลูกรังจำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงดินรองพื้น ๖๐๐ ลบ.ม เป็นจำนวนเงิน
๘๑,๐๐๐ บำท
(๖) โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ ม.๑๐ ขนำดกว้ำง ๓ เมตร ยำว ๖๐๐ เมตร ลงหินลูกรัง
จำนวน ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ ขนำด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เป็นจำนวนเงิน
๑๔๔,๗๐๐ บำท
(๗) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน ม.10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำรคำ)
ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๑๔๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๕๖๐ ตร.ม. พร้อมวำงท่อ
ขนำด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๙๐๐ บำท
(๘) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. เส้นข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ม.๑๐ ขนำดกว้ำง ๔ เมตร
ยำว ๖๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๔๔ ตร.ม. เป็นเงินจำนวน ๑๒๗,๓๐๐ บำท
(๙) โครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ บ้ำนหนองแวงน้อย ม.๑๑ ขุดดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
๒,๖๐๔ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐ บำท
(๑๐) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๓ ขนำดกว้ำง ๓.๕๐ เมตร ยำว ๖๘๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้ำง
ไม่น้อยกว่ำ ๒,๓๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไล่ทำง จำนวน ๗๑๔ ลบ.ม. เป็นเงินจำนวน
๙๘,๕๐๐ บำท
(๑๑) โครงกำรวำงท่อ คสล. ม.๓ ขนำด ๑ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน ข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง ขนำดกว้ำง
๔ เมตร ยำว ๗.๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตดำดปำกท่อ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๑๐๐ บำท
(๑๒) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่ ม.๕ ขนำดกว้ำง ๕ เมตร ยำว ๕๔ เมตร
พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๗๐ ตร.ม. เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บำท
(๑๓) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สำยบ้ำนหนองแวง – บ่อขยะ ขนำดกว้ำง ๔ เมตร
ยำว ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๑,๐๘๐ ลบ.ม. พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ
๑๐,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดบดอัด เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๙๐๐ บำท
(๑๔) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด กว้ำง ๔
เมตร ยำว ๑,๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรังจำนวน ๑,๐๒๐ ลบ.ม. พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ ๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดบดอัด เป็นจำนวนเงิน ๒๓๑,๘๐๐ บำท
รวม ๑๔ โครงกำร งบประมำณทัง้ สิ้น 2,00๘,4๐๐ บำท (สองล้ำนแปดพันสีร่ ้อยบำทถ้วน)
(รำยละเอียดโครงกำรตำมบัญชีประมำณกำรและสรุปผลกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงของ
กองช่ำงที่แนบท้ำยนี)้
จึงขอเสนอญัตตินี้มำเพือ่ โปรดพิจำรณำนำเสนอต่อสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อขอควำม
เห็นชอบต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ได้เสนอรำยละเอียดโครงกำรเพือ่ พิจำรณำจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ ตำมบันทึกข้อควำม มี ๒ ชุด คือโครงกำรก่อสร้ำง
พื้นฐำนและโครงกำรรถขยะแบบอัดท้ำย กระผมจะขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบล-
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โครงกำรในกำรลงมติทลี ะโครงกำรหรือลงมติทุกโครงกำรในครัง้ เดียว
นายสุระเดช แก้วกา กระผมขอเสนอว่ำให้มีกำรพิจำรณำครั้งเดียวตำมรำยละเอียดโครงกำรและลงมติครับ
(สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขอมติที่ประชุม ว่ำท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำรหรือ
(ประธำนสภำเทศบำล) พิจำรณำทุกโครงกำรในครั้งเดียว ท่ำนสมำชิกสภำมีควำมเห็นเป็นอย่ำงใด ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร กระผมขออนุญำตหำรือ กำรลงมติทุกโครงกำรในครั้งเดียว ท่ำนเลขำนุกำรสภำเห็นควร
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อย่ำงไร
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำผมขออนุญำตชี้แจงกรณีกำรพิจำรณำลงมติทุกโครงกำรในรวดเดียวนั้น
(เลขานุการสภาเทศบาล)สำมำรถกระทำได้แต่หำกสภำจะพิจำรณำเป็นรำยโครงกำรก็สำมำรถกระทำได้เช่นกัน เพื่อควำม
ชัดเจนสมบูรณ์ในกำรพิจำรณำ และเหตุผลควำมจำเป็นที่ไม่อำจจัดทำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีได้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติของสภำท้องถิน่
นายเดชา ปัตถาวโร กระผมขอเพิ่มเติม ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีสำระสำคัญโดยสรุป คือ กำรจ่ำยขำดเงินสะสมเป็น
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงแต่ที่มิใช่เรื่องเร่งด่วน ให้พิจำรณำจัดทำเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี หรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีมำตัง้ ก่อนเป็นลำดับแรก และในกรณีที่อำจใช้จ่ำยจำกเงินสะสมได้
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ เรียนท่ำนประธำนสภำกระผมขอเสนอให้พจิ ำรณำลงมติทลี ะโครงกำรครับ
(สมำชิกสภำเทศบำล)
นายวิจัย สุขรมย์
กระผมเห็นด้วยกับท่ำนเดชำ ปัตถำวโร เพรำะในกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมนั้น
(ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี)จะต้องพิจำรณำแต่ละโครงกำรว่ำเข้ำลักษณะกำรใช้จ่ำยเงินสะสมตำมหนังสือสั่งกำร
หรือไม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีก กระผมขอสรุปให้พิจำรณำแต่ละโครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) พิจำรณำตำมเหตุตำมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชำชน โดยให้พิจำรณำลงมติ
อย่ำงบริสทุ ธิ์ใจและตำมอำนำจหน้ำที่ ให้ควำมเคำรพต่อทีป่ ระชุม และหวังเป็นอย่ำงยิง่
ว่ำทุกท่ำนจะทำด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ โครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญคณะผูบ้ ริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแชแลลงไปหนองหานโดยการถมดินลูกรัง
หมู่ที่ ๑ ตาบลแชแล อาเภอภุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘

-11เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ตอ้ งปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนแชแลลงไปหนองหำนโดยกำรถมดินลูกรัง หมู่ที่ ๑
ตำบลแชแล อำเภอภุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี จำนวนเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงถนนลูกรังโดยกำรขยำยไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ ๑ เมตร ยำว ๔๒๕ เมตร โดยทำกำรลงหิน
ลูกรัง พร้อมบดทับ จำนวน ๒,๐๖๐ ลบ.ม. (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแล มีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัยใน
กำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กบั ชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินกำร
ตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ โครงกำรดังกล่ำวนี้กระผมได้ลงพื้นที่จริง สถำนที่ดังกล่ำวแคบและไม่สะดวกในกำรสัญจร
(ประธำนสภำเทศบำล) ของนักท่องเที่ยวและประชำชน ตำมที่คณะผู้บริหำรได้ชี้แจ้งมำมีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำน
ใดจะอภิปรำย ขอเชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมเห็นว่ำถนนเส้นนี้มีควำม
(สมำชิกสภำเทศบำล) จำเป็นไม่ว่ำจะเป็นชำวบ้ำนนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในกำรสัญจร ขอให้คงไว้ แต่ขอให้ดำเนินกำร
ให้ได้มำตรฐำน
นายเดชา ปัตถาวโร ในเรื่องของควำมจำเป็นควำมเดือดร้อน ถ้ำไม่ดำเนินกำรผูค้ นสัญจรไปมำก็จะเดือดร้อน
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมรำยได้แก่ทอ้ งถิ่น จึงเห็นสมควร
ซ่อมแซมถนนเส้นนี้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมตำม
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนแชแลลงไปหนองหำนโดยกำรถมดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนแชแลลงไป
หนองหำนโดยกำรถมดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

-12๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตาบลแชแล อาเภอภุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ ๓
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี จำนวน
๒๔,๔๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง ๓ เมตร ยำว ๓๐๐ เมตรพร้อม
ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแล มีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำรให้
บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบล
(ประธำนสภำเทศบำล) แชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่
- (ไม่มี)เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงิน ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลแชแล
อำเภอภุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุขสมบูรณ์
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๔ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอ
พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ

-13นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ตอ้ งปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในกำร
จัดให้มบี ริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุขสมบูรณ์ หมูท่ ี่ ๔ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี จำนวนเงิน ๑๙,๓๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง
๓ เมตร ยำว ๘๐.๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๑๙๒ ลบ.ม. (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องปรับปรุง
ซ่อมแซม เพือ่ ให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำง
คมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนโดยตรง
และไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินกำร
ตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุขสมบูรณ์
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๔ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่ ขอเชิญครับ
(ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงิน
สะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุขสมบูรณ์
หมู่ที่ ๔ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวิเวก หมู่ที่ ๖ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวิเวก หมู่ที่ ๖
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำ
จ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรือ่ งขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน

-14ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์ในกำร
จัดให้มบี ริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวิเวก หมู่ที่ ๖ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
จำนวนเงิน ๙๗,๕๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง ๓ เมตร
ยำว ๗๔๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๘๘๐.๖๐ ลบ.ม. (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำรให้
บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนิน
กำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวิเวก หมู่ที่ ๖
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่
ขอเชิญครับ
- (ไม่มี)เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม
ประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวิเวก หมู่ที่ ๖
ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๕. โครงการบุกเบิกเส้นทางโบราณ หมู่ที่ ๗ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๗
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำ
จ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์ในกำรจัด
ให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล

-15หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๗ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
จำนวนเงิน ๘๑,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ ขนำดกว้ำง ๔ เมตร
ยำว ๑๕๐ เมตร ลงหินลูกรังจำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงดินรองพื้น ๖๐๐ ลบ.ม
(ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ โครงกำร
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่๗ ตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
-(ไม่มี)เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม
ตำมโครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๗ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๗ ตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๖. โครงการบุกเบิกเส้นทางโบราณ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๑๐
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำ
จ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้

-16โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
จำนวนเงิน ๑๔๔,๗๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ ขนำดกว้ำง ๓ เมตร
ยำว ๖๐๐ เมตร ลงหินลูกรัง จำนวน ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ ขนำด ๑.๐๐ ม.
จำนวน ๑๒ ท่อน (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๑๐
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่
ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร สำหรับเส้นทำงนี้เป็นถนนของหมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ เชื่อมต่อกัน เป็นเส้นทำงใหม่
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเพิม่ เติมโครงกำร
(สมำชิกสภำเทศบำล) ตำมหนังสือร้องทุกข์ของบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ หมู่ที่ ๗ เส้นทำงสำมแยกพ่อใหญ่ถวิลไปทะลุ
บ้ำนยำงหล่อ ตรงนีม้ ีรำษฎรเข้ำมำทำใบร้องทุกข์ตั้งนำนแล้ว ตอนนี้กำลังคุยเรื่องหินลูกรัง
แต่เขำก็เสียใจเขำไม่มรี ถเกรดมีแต่รถไถ ถ้ำเป็นไปได้หำงบประมำณด้ำนรถเกรดมำทำให้ดี
ด้วย
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขณะนี้เรำกำลังพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ซึง่ บำงส่วนไม่มีในแผนพัฒนำสำมปีหรือ
(ประธำนสภำเทศบำล) อำจติดขัดในเรื่องใดผมก็ไม่ทรำบ สรุปว่ำให้พจิ ำรณำไปตำมเอกสำรและโครงกำรทีท่ ่ำน
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย เสนอเพิ่มเติมให้ดำเนินกำรให้เรียบร้อยแล้วนำเสนอเพื่อพิจำรณำ
ต่อที่ประชุมสภำครัง้ ไป มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
-(ไม่มี) เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม
โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

-17๗. โครงการก่อสร้าง คสล. เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง คสล. เส้นรอบหมูบ่ ้ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแชแล ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจง เพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม
ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมในฐำนะผู้บริหำรและ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) เป็นผู้ยื่นญัตติขออนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘ โครงกำร
ก่อสร้ำง คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน หมูท่ ี่ ๑๐ ขออนุญำตถอนญัตตินี้ครับ เหตุผลเนื่องจำก หลังจำก
ได้ขอเสนอญัตติต่อท่ำนประธำนสภำแล้ว กระผมได้นำมำศึกษำและพิจำรณำถึงควำมจำเป็นเร่ง
ด่วนแล้ว ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำว เทศบำลตำบลแชแลได้จัดสรร
งบประมำณซ่อมแซมโครงกำรลงลูกรังเมื่อปลำยปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ซึ่งประชำชนสำมำรถ
สัญจรไปมำได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ญัตติเรื่อง กำรจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำง คสล. เส้นรอบหมูบ่ ้ำน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) ในเมื่อผู้เสนอญัตติ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถงึ วำระพิจำรณำในทีป่ ระชุมแล้ว ถ้ำผู้เสนอ
หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรำยหรือไม่อยู่ในทีป่ ระชุมสภำท้องถิ่น ให้ถือว่ำได้ถอนญัตตินั้นนะครับ
ในเมื่อท่ำนขอถอนและไม่อภิปรำยก็เป็นไปตำม ข้อ ๕๖ วรรค ๓ นะครับ
มติที่ประชุม
-ทรำบ๘. โครงการก่อสร้างคสล. เส้นข้างโรงเรียนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง คสล. เส้นข้ำงโรงเรียนบ้ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ดอนเงิน หมูท่ ี่ ๑๐ ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจง เพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญ
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมในฐำนะผูบ้ ริหำรและ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) เป็นผู้ยื่นญัตติขออนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘ โครงกำร
โครงกำรก่อสร้ำง คสล. เส้นข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนเงิน หมูท่ ี่ ๑๐ ขออนุญำตถอนญัตตินี้ครับ
เหตุผลเนื่องจำก หลังจำกได้ขอเสนอญัตติต่อท่ำนประธำนสภำแล้ว กระผมได้นำมำศึกษำและ
พิจำรณำถึงควำมจำเป็นเร่งด่วนแล้ว ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำวเทศบำล
ตำบลแชแลได้จัดสรรงบประมำณซ่อมแซมโครงกำรลงลูกรัง เมื่อปลำยปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ซึ่งประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ญัตติเรื่อง กำรจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำง คสล. เส้นข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ม.๑๐
(ประธำนสภำเทศบำล) ในเมื่อผูเ้ สนอญัตติ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถงึ วำระพิจำรณำในทีป่ ระชุมแล้ว ถ้ำผู้
เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรำยหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภำท้องถิ่น ให้ถือว่ำได้ถอนญัตตินั้นนะ
ครับ ในเมื่อท่ำนขอถอนและไม่อภิปรำยก็ เป็นไปตำม ข้อ ๕๖ วรรค ๓ นะครับ
มติที่ประชุม

-ทรำบ-

-18๙. โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแชแล
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญ
คณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อผลิตระบบประปำหมูบ่ ้ำน เพื่อให้ประชำชนได้มีน้ำประปำใช้เพื่อกำร
อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวม
ได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ บ้ำนหนองแวงน้อย หมูท่ ี่ ๑๑ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขุดดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง จำนวน
๒,๖๐๔ ลบ.ม. (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับ ปัญหำ
ขำดเพื่อผลิตระบบน้ำประปำหมู่บ้ำนเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือนดังนั้น จึงมีควำมจำ
เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ ให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนได้
รับกำรบริกำรสำธำรณะต่ำง บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ บ้ำนหนองแวงน้อย
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่ ขอเชิญครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร กระผมขอสอบถำมกำรตัดแต่งกิง่ ต้นไม้และกำรปล่อยน้ำจำกหนองแวง ต้องปิดท่อหรือไม่
(รองประธำนสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร ทำงเทศบำลตำบลแชแลจะดำเนินกำรทัง้ หมด ในกำรปรับแต่งตัดกิ่งต้นไม้และปิดท่อ
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ โครงกำรนี้ถ้ำดำเนินกำรในช่วงน้ำน้อยก็จะเป็นประโยชน์จริงต่อบ้ำนหนองแวงน้อย
(ประธำนสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๑๑ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ

-19นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม
ตำมโครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ บ้ำนหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรขุดลอกสระน้ำสำธำรณะ บ้ำนหนองแวงน้อย
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทางไปนานายบรรหาร) หมู่ที่ ๓ ตาบลแชแล
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทำงไปนำนำย
(ประธำนสภำเทศบำล) บรรหำร) หมู่ที่ ๓ ขอเชิญคณะผูบ้ ริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์ในกำรจัด
ให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทำงไปนำนำยบรรหำร)หมูท่ ี่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี เงินจำนวน ๙๘,๕๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง
๓.๕๐ เมตร ยำว ๖๘๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒,๓๘๐ ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทำง จำนวน ๗๑๔ ลูกบำศก์เมตร (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนิน
กำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทำงไปนำนำยบรรหำร)
(ประธำนสภำเทศบำล) หมูที่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่ ขอเชิญครับ
(ไม่มี)

-20เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงิน
สะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทำงไปนำนำยบรรหำร) หมูท่ ี่ ๓ ตำ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ ๓ (ทำงไปนำนำยบรรหำร)
ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๑๑. โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ข้ามลาห้วย
ท่าช้าง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรวำงท่อ คสล. ม.๓ ข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญคณะผูบ้ ริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์ใน
กำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรวำงท่อ คสล. หมู่ที่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี เป็นเงินจำนวน
๖๕,๑๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ คสล.ขนำด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน ข้ำมลำห้วย
ท่ำช้ำง กว้ำง ๔ เมตร ยำว ๗.๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตดำดปำกท่อ (ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำรให้
บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น กำรสัญจรไปมำข้ำมลำห้วย ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องดำเนินกำรวำงท่อข้ำมลำห้วย เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมตลอดจนมีระบบกำรระบำยน้ำสะดวก บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินกำร
ตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรวำงท่อ คสล.หมู่ที่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
นางจิตรามณี เคนมี
(สมำชิกสภำเทศบำล)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำทุกท่ำน ดิฉันขอชี้แจงเรื่องท่อเดิมว่ำมี
ควำมชำรุด เสียหำย ไม่สำมำรถใช้งำนได้จริงค่ะ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)

-21เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม
โครงกำรวำงท่อ คสล.หมู่ที่ ๓ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรวำงท่อ คสล. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวง
(ประธำนสภำเทศบำล) ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อ
เสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๘ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำด
กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๕๔ เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๗๐ ตำรำงเมตร
(ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองแวงใหญ่ หมูท่ ี่ ๕
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่
ขอเชิญครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช เป็นโครงกำรที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรสัญจร
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) เนื่องจำกปัญหำน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี

-22นายเดชา ปัตถาวโร กระผมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นเพรำะประชำชนมีควำมเดือดร้อน เพรำะน้ำท่วมมำตลอด
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ประชำชนต้องถอดรองเท้ำเดินลุยน้ำ
นายสาคร ประทุมศาลา กระผมขอเสนอว่ำให้ทำรำงระบำยน้ำเชื่อมต่อกันเลย
(สมำชิกสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร กำรกระทำรำงระบำยน้ำไม่สำมำรถกระทำได้เนื่องจำกอยู่ในระยะประกันสัญญำ ดังนั้นทำง
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) เทศบำลจึงแก้ไขควำมเดือดร้อนโดยกำรสร้ำงถนน คสล. ดังกล่ำว
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแชแล อำเภอ
กุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี โปรดยกมือ
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่
หมู่ที่ ๕ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ 2 เสียง และไม่ออกเสียง 1 เสียง

๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าหมากบ้า – บ่อขยะ ตาบลแชแล
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ประธำนสภำเทศบำล) สำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ–บ่อขยะ ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงิน
สะสม ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ่อขยะ ตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๙๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน ๑,๐๘๐
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่กอ่ สร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๘๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมเกรดบดอัด
(ตำมแบบของทำงรำชกำร)

-23เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินกำร
ตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ประธำนสภำเทศบำล) สำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ่อขยะ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอแก้ไขโครงกำร
(สมำชิกสภำเทศบำล) ได้หรือไม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมเอกสำรที่เสนอ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงิน
สะสมตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ่อขยะ
ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ –
บ่อขยะ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ
อนุมัติ ๑ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง
๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าหมากบ้า – บ้านโนนหินลาด
ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ขอเชิญ
คณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี ๒๕๕๘
ซึ่งทำงเทศบำล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
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เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด ตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี เป็นจำนวนเงิน ๒๓๑,๘๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๑,๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินลูกรัง จำนวน
๑,๐๒๐ ลูกบำศก์เมตร พื้นที่กอ่ สร้ำงไม่น้อยกว่ำ ๖,๘๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมเกรดบดอัด
(ตำมแบบของทำงรำชกำร)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแชแลมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ด้ำนถนนหนทำง ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะ
ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีมำตรฐำน ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้กับชุมชน บำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชนโดยตรงและไม่อำจรอกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี มีสมำชิก
ท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตจิ ่ำยขำดเงิน
สะสมตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด
ตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำ
หมำกบ้ำ – บ้ำนโนนหินลำด ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.2 โครงการจัดซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย ขนาดไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป เป็นกำรของจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี 2558 โครงกำรจัดซือ้ รถขยะ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี แบบอัดท้ำย ขอเชิญคณะ
ผู้บริหำรไดชี้แจงเพือ่ เสนอพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนประธำนสภำทีเ่ คำรพและท่ำนสมำชิกทุกท่ำน กำรขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัตจิ ่ำย
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณรำยจ่ำยปี 2558
เทศบำลตำบลแชแลมีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริกำรสำธำรณและมีควำมจำเป็นที่ต้องจัดหำ
รถบรรทุกขยะ เพื่อบริกำรจัดเก็บขยะในพื้นที่รบั ผิดชอบ เพือ่ เป็นกำรรักษำควำมสะอำด
ของถนนหรือทำงเดินและที่สำธำรณะรวมทัง้ กำรกำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ซึ่งชุมชนและสังคม
โดยรวมได้รับประโยชน์ในกำรจัดกำรให้มบี ริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล

-25หลักการ
เพื่อขออนุมัตจิ ำกสภำเทศบำลตำบลแชแลกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
2558 รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
6,000 ซีซี แบบอัดท้ำย(คุณลักษณะรำยละเอียดแนบท้ำยนี้)
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันเทศบำลตำบลแชแล อยู่ในระหว่ำงกำรขอเฉลี่ยทรัพย์กรณีผิดสัญญำ
กำรจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่ปี 2551 กับกรมบังคับคดี ประกอบกับรถบรรทุกขยะคันเก่ำมี
สภำพชำรุดทรุดโทรม จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อบริหำรจัดเก็บขยะใน
ชุมชน เป็นกำรบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ใน
กำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปี 2558 เพื่อดำเนิน
กำรตำมภำรกิจต่อไปได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมมีควำมเห็นว่ำ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ยังสำมำรถใช้งำนได้ดีและเกิดควำมคุ้มค่ำต่อ
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชำชน ถ้ำเทศบำลจะจัดซือ้ รถขยะก็สำมำรถใช้งบประมำณในปี ๒๕๕๙ ได้ แต่ขณะนี้
รถขยะคันเดิมก็มีอยู่แล้ว มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ไม่มี)
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบจ่ำยขำดเงินสะสมตำมโครงกำรจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้ำย
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
๔.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
(กองการศึกษา)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
(ประธำนสภำเทศบำล) อำหำรเสริม (นม) เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและ
ข้อกฎหมำยให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน กระผมขออนุญำตเพิ่มเติม ถ้ำเป็นกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยที่ไม่ใช่หมวดค่ำครุภัณฑ์
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของผูบ้ ริหำรท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ แต่ในกรณีที่ทำงกองกำรศึกษำได้
เสนอเพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำอำหำรเสริม (นม)
ต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัตเิ ทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๖๗ ทวิ กำรจ่ำยเงินตำม
มำตรำ ๖๗ (๘) และกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน เทศบำลจะกระทำได้เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ของกองกำรศึกษำ เสนอเพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงิน
(ประธำนสภำเทศบำล) อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) เพิ่มเติม ขอเชิญครับ

-26นายสุระพล ทาปลัด เรียนท่ำนประธำนสภำฯทีเ่ คำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ) ขอยื่นญัตติเรื่อง ขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม)
เพิ่มเติม จำนวน ๓ โรงเรียน มีรำยละเอียด ดังนี้
(๑) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์กกเค็ง
ตำมบันทึกข้อควำม (กองกำรศึกษำ) ที่ ๗๒๖๐๘/๑๕๕ ลงวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ มี
รำยละเอียดดังนี้
เหตุผลความจาเป็น
ด้วย กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลแชแล ได้รับหนังสือแจ้งจำกโรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์
กกเค็ง เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรเสริม (นม) ภำคเรียนที่ ๑
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เนื่องด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีนักเรียนจำนวน ๔๐ คน โดยในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๗ มีเด็กนักเรียน จำนวน ๓๖ คน จึงทำให้มเี ด็กนักเรียนเพิม่ ขึ้น จำนวน ๔ คน นั้น
เนื่องด้วย กำรเพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์กกเค็ง ส่งผลกระทบด้ำนกำร
จัดสรรงบประมำณอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน โดยเทศบำลตำบลแชแล
ได้จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จำนวน ๓๖ คน แต่เด็กเพิ่มขึ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เป็นจำนวน
๔๐ คน ทำให้เด็กไม่ได้รับกำรจัดสรร อีกจำนวน ๔ คน ซึ่งอำจส่งผลกระทบไปยังผู้เรียน
ทำให้เด็กนักเรียนบริโภคอำหำรไม่ครบ ๕ หมู่ ตำมหลักโภชนำกำร ส่งผลกระทบด้ำนสุขภำพร่ำงกำย
ไม่สำมำรถรับประสบกำรณ์ตำมกิจกรรมมำตรฐำน เหมำะสมตำมวัย และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของทำงรำชกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
รายการที่ขอโอนงบประมาณ
๑.อำหำรกลำงวัน จำนวน ๔ คน ๆละ ๒๐ บำท จำนวน ๑๑ วัน เป็นเงิน ๘๘๐ บำท
๒.อำหำรเสริม(นม) จำนวน ๔ คน ๆละ ๗.๓๗ บำท จำนวน ๑๑ วัน เป็นเงิน ๓๒๔.๒๘ บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๔.๒๘ บำท
(๒) โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ตำมบันทึกข้อควำม (กองกำรศึกษำ) ที่ ๗๒๖๐๘/๑๗๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ มี
รำยละเอียดดังนี้
เหตุผลความจาเป็น
ด้วย กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลแชแล ได้รับหนังสือแจ้งจำกโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ
เชียงสม เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรเสริม (นม) ภำคเรียนที่ ๑
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เนื่องด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีนักเรียนจำนวน ๑๑๗ คน โดยในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๗ มีเด็กนักเรียน จำนวน ๙๖ คน จึงทำให้มเี ด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ คน นั้น
เนื่องด้วย กำรเพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำเชียงสม ส่งผลกระทบด้ำน
กำรจัดสรรงบประมำณอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน โดยเทศบำลตำบล
แชแล ได้จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จำนวน ๙๖ คน แต่เด็กเพิม่ ขึ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
เป็นจำนวน ๑๑๗ คน ทำให้เด็กไม่ได้รับกำรจัดสรร อีกจำนวน ๒๑ คน ซึ่งอำจส่งผลกระทบไปยัง
ผู้เรียน ทำให้เด็กนักเรียนบริโภคอำหำรไม่ครบ ๕ หมู่ ตำมหลักโภชนำกำร ส่งผลกระทบด้ำน
สุขภำพร่ำงกำย ไม่สำมำรถรับประสบกำรณ์ตำมกิจกรรมมำตรฐำน เหมำะสมตำมวัย และเพื่อให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของทำงรำชกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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๑. อำหำรกลำงวัน จำนวน ๒๑ คน ๆ ละ ๒๐ บำท จำนวน ๑๑ วัน เป็นเงิน ๔,๖๒๐ บำท
๒. อำหำรเสริม(นม) จำนวน ๒๑ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บำท จำนวน ๑๑ วัน เป็นเงิน
๑,๗๐๒.๔๗ บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๒๒.๔๗ บำท
(๓) โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
ตำมบันทึกข้อควำม (กองกำรศึกษำ) ที่ ๗๒๖๐๘/๑๗๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ มี
รำยละเอียดดังนี้
เหตุผลความจาเป็น
ด้วย กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลแชแล ได้รับหนังสือแจ้งจำกโรงเรียนบ้ำนเมืองพรึก
เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรเสริม (นม) ภำคเรียนที่ ๑ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ เนื่องด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีนักเรียนจำนวน ๓๓ คน โดยในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๗ มีเด็กนักเรียน จำนวน ๒๘ คน จึงทำให้มเี ด็กนักเรียนเพิม่ ขึ้น จำนวน ๕ คน นั้น
เนื่องด้วย กำรเพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเมืองพรึก ส่งผลกระทบ
ด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม(นม) ให้กบั เด็กนักเรียน โดยเทศบำล
ตำบลแชแล ได้จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จำนวน ๒๘ คน แต่เด็กเพิ่มขึ้นในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๓๓ คน ทำให้เด็กไม่ได้รับกำรจัดสรรอีก จำนวน ๕ คน ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ไปยังผูเ้ รียน ทำให้เด็กนักเรียนบริโภคอำหำรไม่ครบ ๕ หมู่ ตำมหลักโภชนำกำร ส่งผลกระทบ
ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย ไม่สำมำรถรับประสบกำรณ์ตำมกิจกรรมมำตรฐำน เหมำะสมตำมวัย
และเพือ่ ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของทำงรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
รายการทีข่ อโอนงบประมาณ
๑.อำหำรกลำงวัน จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๒๐ บำท จำนวน ๑๑ วัน เป็นเงิน ๑,๑๐๐ บำท
๒.อำหำรเสริม(นม)จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บำท จำนวน ๑๑วัน เป็นเงิน ๔๐๕.๓๕ บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๕.๓๕ บำท
สรุป กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม(นม)
๑. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์กกเค็ง จำนวน ๔ คน
- อำหำรกลำงวัน ๘๘๐ บำท
- อำหำรเสริม (นม) ๓๒๔.๒๘ บำท
๒. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำบ้ำเชียงสม จำนวน ๒๑ คน
- อำหำรกลำงวัน ๔,๖๒๐ บำท
- อำหำรเสริม (นม) ๑,๗๐๒ บำท
๓. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์กกเค็ง จำนวน ๕ คน
- อำหำรกลำงวัน ๑,๑๐๐ บำท
- อำหำรเสริม (นม) ๔๐๕.๓๕ บำท
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ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม(นม) เพิม่ เติม ในรำยกำรดังกล่ำว ต่อที่ประชุมสภำเพื่อ
พิจำรณำต่อไปครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
เมื่อไม่มสี มำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ำยเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม(นม) ขอโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
๔.4 การพิจารณาขออนุมัติใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวัดบ้านโนนหินลาด หมู่ ๑๔

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำขออนุมัติใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเป็นสถำนที่จัดตัง้ วัด
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนโนนหินลำด หมู่ ๑๔ ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เทศบำลตำบลแชแล ได้รับหนังสือจำกบ้ำนโนนหินลำดในกำรใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ตำมโฉนด
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ที่ดิน ระวำง ส.ป.ก. ที่ ๖๙๐๔ กำรปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วยงำนของรัฐ เพื่อขอใช้
ทำประโยชน์ได้ กำรก่อตั้งวัดต้องเนือ้ ที่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ และทำงสำนักสงฆ์ขอใช้ ๕ ไร่ โดย
ไม่ตัดไม้ทำลำยป่ำและมีกำรปลูกต้นไม้ทดแทน ดังนั้นจึงนำเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำขอใช้
ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเป็นสถำนที่จัดตัง้ วัดบ้ำนโนนหินลำด หมู่ ๑๔
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัตเิ ห็นชอบให้
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเป็นสถำนทีจ่ ัดตั้งเป็นวัดบ้ำนโนนหินลำด หมู่ ๑๔
ขอให้ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเป็นสถำนทีจ่ ัดตั้งวัดบ้ำนโนนหินลำด หมู่ ๑๔
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายวิจัย สุขรมย์
กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี) เรื่อง กำรจัดซื้อรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ เมื่อปี ๒๕๕๑ ระเบียบกำรจัดซื้อของอปท.ในขณะนัน้
ซึ่งเอกสำรแนบท้ำยสัญญำซื้อขำยจะต้องระบุว่ำซื้อพร้อมโอนทะเบียน แม้นว่ำจะเป็นกำรซือ้
ขำยที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย หมำยถึง เป็นทรัพย์สินที่ต้องซือ้ ขำยและรับ
โอนทะเบียน กระผมขอชี้แจง ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรโอนกรรมสิทธิ์ทำงกฎหมำยแพ่งและ
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ทรัพย์สินยังไม่ได้โอนไปจนกว่ำจะได้เป็นไปตำมเงื่อนไข หรือถึงกำหนดเงื่อนเวลำนั้น
ซึ่งกรณีรถขยะบรรทุก ๖ ล้อของเทศบำลตำบลแชแล มีลักษณะเข้ำเงื่อนไขว่ำ ต้องซื้อ
และรับโอนทะเบียนพร้อม กรรมสิทธิ์ถึงจะมำเป็นของเรำ ข้อบกพร่องของกำรซื้อรถขยะบรรทุก
๖ ล้อของเทศบำลตำบลแชแลคือ กำรรับโอนเฉพำะตัวรถขยะ แต่ยังไม่ได้รับโอนทะเบียนรถ
ดังนั้น กำรซื้อขำยจึงไม่ได้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรจัดซือ้ ตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
กระผมขอชี้แจงกำรซื้อขำยลักษณะกำรขำยทอดตลำด เรำสำมำรถทีจ่ ะยึดหน่วง
ในตัวรถไว้ได้หรือไม่ ซึ่งตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๓๒ บุคคลผูซ้ ื้อทรัพย์สิน
มำโดยสุจริตในกำรขำยทอดตลำด หรือในท้องตลำด หรือจำกพ่อค้ำที่ขำยของชนิดนั้น ไม่
จำต้องคืนให้แก่เจ้ำของแท้จริง เว้นแต่เจ้ำของจะต้องชดใช้รำคำที่ซื้อมำ อย่ำงเช่น กำรขำย
ทอดตลำดของหน่วยงำนรำชกำร หรือกำรซื้อขำยของในตลำดที่มีพ่อค้ำนำมำขำย เรำซื้อมำ
แต่ก็ไม่รู้ว่ำเป็นของใคร แต่เข้ำใจว่ำเขำเป็นเจ้ำของสินค้ำทีแ่ ท้จริง ก็จะชำระตำมรำคำของ
สินค้ำนั้น
ดังนั้น กระผมขอสรุปในตัวรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ ของเทศบำลตำบลแชแล ว่ำตัว
บุคคลที่เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทีเ่ ป็นบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่เจ้ำของตัวรถขยะ ที่เป็นคู่สญ
ั ญำ
ไม่เคยมำติดตำมเอำรถคืน และกลำยเป็นว่ำผูบ้ ริหำรท้องถิน่ ในรุ่นต่อๆไป ต้องบอกเลิก
สัญญำเพื่อเอำเงินคืน ก็ถือว่ำเป็นเจตนำรมย์ของหน่วยงำนเรำเองในขณะนั้น ถือว่ำเป็นกำร
กระทำที่ชอบโดยกฎหมำยตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทำงเทศบำลตำบลแชแล ได้สง่ เรื่องกำรจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ต่ออัยกำรจังหวัด
และมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ จนถึงขั้นมีกำรฟ้องเรียกเงินคืน เทศบำลตำบล
แชแลได้ทำตำมขั้นตอนและศำลปกครองมีคำสั่งจำหน่ำยคดี เพรำะว่ำคดีไม่ได้อยู่ในอำนำจ
ของศำลปกครอง และได้ยื่นเรือ่ งฟ้องต่อศำลจังหวัดเพื่อเรียกเงินคืน จึงได้ทรำบถึงสถำนะ
นิติบุคคลของคู่สญ
ั ญำในขณะนั้น ปรำกฏว่ำเขำถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ลม้ ละลำย และในทำง
กฎหมำยนี้ เมื่อบุคคลที่เป็นคู่สญ
ั ญำถูกฟ้องล้มละลำย เรำไม่สำมำรถที่จะไปฟ้องในคดียึด
ทรัพย์ได้ นอกจำกจะไปฟ้องขอชำระหนี้แทนในคดีที่เขำถูกฟ้องล้มละลำย เรำก็ดำเนินกำร
ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด ภำยใน ๒ เดือน นับตั้งแต่คำสั่ง
ศำลพิทักษ์ทรัพย์
ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีนำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ และนำยปรีชำ ปำสำวัน
หัวหน้ำสำนักปลัด และกระผม นำยวิจัย สุขรมย์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ได้ไปชี้แจงตำม
ที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือนัดประชุม ที่กรมบังคับคดี และเจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ได้แจ้งมำยังเทศบำลในกรณีถ้ำบอกเลิกสัญญำแล้ว ขอให้เทศบำลชี้แจงเกี่ยวกับตัว
ทรัพย์ว่ำมีทรัพย์ของลูกหนี้ (คู่สญ
ั ญำ) อยู่ในควำมครอบครองของเรำหรือไม่ จำกหลักฐำน
ทำงทะเบียนไม่ใช่ของลูกหนี้ ในส่วนกระบะรถไม่ใช่ของลูกหนี้ เรำสำมำรถเอำไว้ได้หรือไม่
ก็มีข้อสังเกตว่ำ สภำพรถขยะเป็นรถที่มกี ำรยึดโยงของกระบะกับตัวรถ ก็สำมำรถอนุมำนได้
ว่ำ กระบะและตัวรถเป็นเจ้ำของบุคคลภำยนอก สำมำรถชี้แจงได้ว่ำทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ได้
อยู่ในกำรครอบครองของเทศบำล แต่เป็นทรัพย์ของบุคคลภำยนอก ซึ่งคู่สัญญำเอำทรัพย์
ของบุคคลภำยนอกมำขำยให้เทศบำล ในส่วนที่ทกุ ท่ำนสงสัยว่ำเทศบำลต้องคืนรถขยะหรือไม่
ถ้ำจะคืนเข้ำไปในกองคดีทรัพย์สิน คดีฟ้องล้มละลำยนั้น ไม่จำเป็นต้องคืนในคดีนี้ ในส่วนที่

-30เทศบำลจะยึดไว้ใช้ในกิจกำรงำนของเทศบำล ก็สำมำรถใช้ได้ แต่ในฐำนะใช้ทรัพย์สินบุคคลอื่น
ยึดทรัพย์บุคคลอื่น ใช้ทรัพย์บุคคลอื่น โดยที่ไม่มีอำนำจทำงกฎหมำย เนื่องจำกเทศบำลบอกเลิก
สัญญำไปแล้วซึง่ เป็นไปตำมขั้นตอนทำงกฎหมำย
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีเป็นอย่ำงยิง่ ที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับคดีกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) จัดซื้อรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ ตั้งแต่ปี 2551
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่กระผมได้ลงพื้นที่จริงในกำรตรวจสอบถนนเส้นต่ำงๆ ภำยในตำบลแชแล ปัญหำที่
(ประธำนสภำเทศบำล) พบ คือถนนใช้งำนไม่ได้ สัญจรไปมำลำบำก ทำให้เกิดปัญหำกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบ่อยครั้ง
เป็นผลทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณมำโดยตลอด ดังนั้น กระผมขอเสนอว่ำควรจัดหำ
เครื่องจักร อย่ำงเช่น รถเกรด เพื่อใช้ในกิจกำรงำนของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพ มีควำม
คุ้มค่ำ และช่วยลดปัญหำกำรร้องเรียนร้องทุกข์ด้ำนถนนหนทำงของประชำชน เพื่อเสนอต่อ
คณะผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำต่อไปด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กระผมเห็นดีด้วยกับท่ำนประธำนสภำที่นำเสนอ เพรำะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นที่
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) และจะช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนในตำบลได้เป็นอย่ำงมำก
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช กระผมเห็นด้วยกับเรือ่ งจัดซื้อรถเกรดตำมที่ท่ำนประธำนสภำเสนอครับ
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำ ท่ำนใดจะเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้ำสูส่ ภำเทศบำล กำรประชุมสภำ
เทศบำลได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล
ทุกท่ำนและข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนี้
ลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกการประชุม เวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีบ่ ันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
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(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

