รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม 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
๒
๓
๔

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
นำยพีระพล
อำจหำญ
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

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
พันธ์พินิจ
ชำนำญสำร
เบ้ำทองหล่อ
ลำสุนนท์
วงศ์อำมำตย์
เคนมี
จันทำ
ชำยสีดำ
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ
จตุรงค์
พิชัยยุทธ
ศิวนำถ
วิเชียร
จิตรำมณี
ทิพำภรณ์
เพ็ญศรี

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ปรีชำ
ปำสำวัน
หรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ลำ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ลำ

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงพยอม
ไชยวงศ์คำ
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำงสำวอังคณำ ไชยคำ
นำยธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำยเจษฎำ
โพธิชัยยำ
นำยบุญสิน
สุขเกษม
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
นำยชูชำติ
ไชยศำสตร์
นำงจุฑำมณี
วงษ์ชำดี

หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร
นักพัฒนำชุมชน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท
ช่ำงไฟฟ้ำ
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ ประจุดทะศรี
พยอม ไชยวงศ์คำ
สุธำสินี โพธิชัยยำ
อังคณำ ไชยคำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์
จุฑำมณี วงษ์ชำดี

หมำยเหตุ

ลำ
ลำ

ไปรำชกำร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
และท่ำนประธำนสภำเทศบำล ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรูส้ ึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนทีจ่ ะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศสภำ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ

-๓นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ –
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิก
สภำผู้ทรงเกียรติได้รบั ทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องใดต่อ
(ประธำนสภำเทศบำล) ที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ (๑) แจ้งประกำศสอบรำคำจ้ำงเหมำฯ (งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.๑ โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บริเวณอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล งบประมำณ ๓๒๐,๐๐๐ บำท
๑.๒ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่ำงหมูบ่ ำ้ นเหล่ำกกเค็ง หมูท่ ี่ ๙
–บ้ำนเหล่ำใหญ่ หมูท่ ี่ ๔ งบประมำณ ๔๖๓,๐๐๐ บำท
ทั้ง ๒ โครงกำรดังกล่ำว ได้ดำเนินกำรเปิดซองสอบรำคำเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ผู้เสนอรำคำต่ำสุด คือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดดวงจันทร์กอ่ สร้ำง
(๒) คำสั่งจังหวัดอุดรธำนี ที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองประธำนสภำเทศบำล
ตำบลแชแล
ด้วยสภำเทศบำลตำบลแชแลแจ้งว่ำ ได้ดำเนินกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๘ มีมติเลือก

-4นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร ดำรงตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล แทนตำแหน่ง
ที่ว่ำง
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งนำยจตุรงค์ ชำนำญสำร ดำรง
ตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
อดุล จันทนปุ่ม
(นำยอดุล จันทนปุ่ม)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
(๓) ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีอัญเชิญพระประธำนขึ้นประดิษฐำน ณ ศำลำธรรม
วัดโนนหินลำด หมูท่ ี่ ๑๔ โดยมีนำยชำญชัย บุญเสนอ นำยอำเภอกุมภวำปี เป็นประธำนพิธี
เปิดงำน ในวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๐๙ น. ณ วัดบ้ำนโนนหินลำด ตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
(๔) แนะนำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (รำยใหม่) จำนวน ๑ รำย คือ
- นำงสำวพิมพ์ปวีณ์ เสนำมำตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไข ถ้อยคำ
ใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติทปี่ ระชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๘ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
ขอให้ยกมือรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

-5ระเบียบวาระ ที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่อง เพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาอนุมัติขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระที่ ๔ เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ประธำนสภำเทศบำล) งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำร
สภำเทศบำลแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมสภำเทศบำลทรำบ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณ ขอชี้แจงรำยละเอียด
(เลขำนุกำรสภำ)
ดังนี้
(๑) กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
(๒) ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในรำยกำร
ดังกล่ำว ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญท่ำนผอ.กองช่ำง เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ประธำนสภำเทศบำล) งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(หัวหน้ำสำนักปลัด)

รายการที่ ๑

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
ขอยื่นญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตำมบันทึกข้อควำม (กองช่ำง) ที่ ๗๒๖๐๕/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๙
พฤษภำคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รำยกำร มีรำยละเอียดดังนี้
ตำมแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รำยกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอกุมภวำปี
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านโนนหินลาด หมู่ ๑๔
รายการเดิม
-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนโนนหินลำด หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๐ ต้น งบประมำณตั้งไว้
๑๓๐,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้ำ ๗๘ ข้อ ๒๖
เปลี่ยนแปลงเป็น
-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนโนนหินลำด หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๒ ต้น งบประมำณตั้งไว้
๑๓๐,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้ำ ๗๘ ข้อ ๒๖

รายการที่ ๒

-6ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านโนนหินลาด หมู่ ๑๔ (คุ้มป่าม่วง)
รายการเดิม
-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนโนนหินลำด หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๖ ต้น งบประมำณตั้งไว้
๒๐๔,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้ำ ๗๘ ข้อ ๒๗
เปลี่ยนแปลงเป็น
-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนโนนหินลำด หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๔ ต้น งบประมำณตั้งไว้
๒๐๔,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้ำ ๗๘ ข้อ ๒๗

ดังนั้น กองช่ำง จึงยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตัง้ จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น จึงเรียนมำเพือ่ สภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อ ๒๙
๔.๒ การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญท่ำนหัวหน้ำสำนักปลัด เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัตโิ อนเงินงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
ขอยื่นญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐๑/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีรำยละเอียดดังนี้
รายการโอนงบประมาณ จานวน ๑ รายการ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งจ่าย
รายการที่ ๑
ขอโอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ตำมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อำกำศ ขนำด ๑๒๐๐๐ บีทียู ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก. ๒๑๓๔-๒๕๔๕
และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ ๕ เป็นครุภัณฑ์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมแบบบัญชีครุภัณฑ์
สำนักงบประมำณ มีนำคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติ
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน ๑
๘,๐๐๐ บำท
ขอโอนลด จำกขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนโนนหินลำด หมู่ ๑๔ (คุ้มป่ำม่วง) ตำมแผนงำน
เคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนรำชกำร งบประมำณที่ตั้งไว้ ๒๐๔,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๕๙,๙๔๓.๕๕ บำท
ขอโอนลด ๒๘,๐๐๐ บำท

-7ดังนั้น สำนักปลัด จึงยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตัง้ จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๗

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
(ประธำนสภำเทศบำล)
-เริ่มการประชุมนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำนเข้ำห้องประชุมพร้อมกันครับ
(เลขำนุกำรสภำ)
เพื่อเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นางพยอม ไชยวงศ์คา ขอแจ้งรำยละเอียดเงินสะสมทีส่ ำมำรถใช้ได้ ณ พฤษภำคม ๒๕๕๘
(หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้) เงินสะสม ณ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๑๑,๖๔๕,๑๓๕.๗๖
หัก ๒๕ % จำกเงินสะสม (๑๑๖๔๕๑๓๕.๗๖ x ๒๕%) ๒,๙๑๑,๒๘๓.๙๔
คงเหลือ
๘,๗๓๓,๘๕๑.๘๒
หัก ค่ำใช้จ่ำยประจำ จำกเดือน ก.ค. – ก.ย. ๕๘ (๓ เดือน)
เดือนละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท
๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเดือนบัญชี ๔
๖๐๐,๐๐๐.๐๐
งบกลำง
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้
๔,๑๓๓,๘๕๑.๘๒
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายวิจัย สุขรมย์
ขอชี้แจงเรือ่ งคดีรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ
(ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี) -กำรดำเนินกำรจัดหำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย แต่มีปญ
ั หำในเรื่องกำรโอนกรรมสิทธิ์
คือ เทศบำลตำบลแชแลไม่ได้รบั ทะเบียนรถและคูม่ ือ
-ขั้นตอนกำรดำเนินคดีอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนกำรยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์กบั เจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ แต่เนื่องจำกคูส่ ัญญำคือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.พี มอเตอร์ ศำลพิพำกษำให้เป็น
บุคคลล้มละลำย

-8เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในตำบลแชแล จึงต้องยึดหน่วงรถเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำรให้มำกทีส่ ุด
สท สุระเดช แก้วกา กำรจ่ำยเงินค่ำจัดซื้อรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ แต่ทำไมไม่ได้รบั ทะเบียนรถและคู่มือ เกิดจำก
(สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒) สำเหตุหรือปัญหำอะไร
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ กำรจัดซื้อรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ จำก หจก.เอ.เอส.พี. มอเตอร์ เป็นไปตำมระเบียบฯ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) แต่เนื่องจำกรถขยะ ประกอบเป็น ๒ ส่วน คือ หัวรถและตัวกระบะ ทำงหจก.เอ.เอส.พี.
มอเตอร์ได้รับเงินจำกเทศบำลตำบลแชแลครบตำมจำนวน แต่ไม่ได้ส่งมอบทะเบียนรถและ
คู่มือให้แก่เทศบำลตำบลแชแลได้ตำมที่ระบุสัญญำ เนื่องจำก หจก.เอ.เอส.พีมอเตอร์ไม่ได้
จ่ำยเงินค่ำหัวรถแก่ หจก. อุดรทรัค ที่เป็นเจ้ำของหัวรถ จึงเป็นผลทำให้ หจก.เอ.เอส.พี.
มอเตอร์ไม่สำมำรถส่งมอบทะเบียนรถให้กบั เทศบำลตำบลแชแลได้
รองเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เงื่อนเวลำกำรยึดหน่วงและกำรใช้งำนของรถ จะใช้วิธีกำรอย่ำงไร เมื่อมีกำรเกิดอุบัติเหตุ
และใช้งำนไม่ได้ ทำงเทศบำลตำบลแชแลต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยเต็มจำนวน
รวมถึงหัวรถที่เป็นของ หจก.อุดรทรัคด้วย

สท สาคร ประทุมศาลา ในเมื่อหัวรถเป็นของ หจก.อุดรทรัค ทำไมเจ้ำของไม่มำติดตำมทวงทรัพย์สินคืน เกิดปัญหำ
(สมำชิกสภำเทศบำล) ของทัง้ สองห้ำงร่วมมือกันโกงทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือไม่
นายวิจัย สุขรมย์
- ถ้ำ หจก.อุดรทรัค ต้องกำรทรัพย์สินคืน ต้องดำเนินกำรฟ้องอีก เพื่อนำทรัพย์สินออกขำย
(ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี) ทอดตลำดให้ได้เงินคืนตำมจำนวน แต่ถ้ำไม่ได้ครบตำมจำนวน ทำงเทศบำลตำบลแชแลต้อง
ชดใช้ค่ำเสียหำยคืนตำมจำนวนที่ค้ำง
- ถ้ำ หจก. อุดรทรัค เป็นผู้แต่งตัง้ หจก.เอ.เอส.พี.มอเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ำย ทำงเทศบำล
ตำบลแชแล สำมำรถฟ้องร้องเอกสำรคู่มือจำก หจก.อุดรทรัคได้เลย แต่ปัญหำที่พบคือ
หจก.พีอำร์ เป็นผู้แต่งตั้ง หจก.เอ.เอส.พี.มอเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ำย เรำจึงไม่สำมำรถ
ฟ้องร้องเพื่อเอำเอกสำรกรรมสิทธิ์ของรถได้
รองเดชา ปัตถาวโร ทนำยควำมของ หจก.อุดรทรัคได้มำทีเ่ ทศบำลตำบลแชแล กล่ำวว่ำ กำรแต่งตั้งตัวแทนตำม
(รองนำยกเทศมนตรี) เอกสำรนั้นเป็นเอกสำรเท็จ ไม่ได้แต่งตั้งขึ้นจริง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อกรรมสิทธิ์ของรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ ไม่ใช่ของเทศบำลตำบลแชแล ก็ให้ดำเนินกำรตำม
(ประธำนสภำเทศบำล) ระเบียบ กฎหมำย เพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรกับผู้ทเี่ กี่ยวข้องและรถขยะที่ไม่ใช้ของเรำ
ก็ให้คืนเจ้ำของเขำไป และให้จัดหำรถขยะคันใหม่ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของเทศบำลอย่ำง
ถูกต้อง ตำมระเบียบ กฎหมำย ส่วนเงินค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกรถขยะคันเก่ำ ให้เรียกคืน
จำกส่วนทีเ่ กี่ยวข้องให้ครบตำมจำนวน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้ำสู่สภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล

-9ได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล
ทุกท่ำนและข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนี้ลุล่วงไป
ด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอนัดประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนเข้ำประชุม
สภำตำมวันและเวลำดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมเพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

