รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

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

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
นำยพีระพล
อำจหำญ
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ลำยมือชื่อ
อำนุภำพ
สุระเดช
พิชัยยุทธ
จตุรงค์
ศิวนำถ
วิเชียร
จิตรำมณี
ทิพำภรณ์
เพ็ญศรี
อภินัทธ์
บุญตรี
สมสี
สำคร

หมำยเหตุ

พันธ์พินิจ
แก้วกำ
เบ้ำทองหล่อ
ชำนำญสำร
ลำสุนนท์
วงศ์อำมำตย์
เคนมี
จันทำ
ชำยสีดำ
นิลดอนหวำย
ธนะรักษ์
อย่ำงสวย
ประทุมศำลำ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

ปรีชำ ปำสำวัน
หรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
พีระพล อำจหำญ
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
สุระพล ทำปลัด

หมำยเหตุ

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

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
ธนชัย
ธนสีลังกูร
ศรุษำ โพธิ์ศรี
สุธำสินี โพธิชัยยำ
อังคณำ ไชยคำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์
จุฑำมณี วงษ์ชำดี

หมำยเหตุ

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรูส้ ึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนทีจ่ ะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว นั้น

-๓อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพือ่ ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รบั ทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรือ่ ง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ต่อไปขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและ
(เลขำนุกำรสภำ) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงิน
ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๔ เสียใหม่ให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปจั จุบัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๘ จุวีสติ และมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตเิ ทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๗๗
แห่งพระรำชบัญญัตเิ ทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปงี บประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงิน
ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ให้นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี ได้รับเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนประจำ
ตำแหน่ง และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
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ที่ประชุม

สมำชิกสภำเทศบำล ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ตั้งแต่วนั เลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลที่ดำรงตำแหน่งประธำนสภำเทศบำล และรองประธำนสภำเทศบำลให้
ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนในตำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลแล้วแต่
กรณี เมื่อประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำล ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสำหรับ
ตำแหน่งนั้นแล้ว ไม่มีสทิ ธิได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสำหรับตำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลอีก
ให้เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ตั้งแต่วันได้รับแต่งตั้ง”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในหมำยเหตุบญ
ั ชีอัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทน ท้ำยระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำ
เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“หมำยเหตุ “รำยได้ของเทศบำล หมำยถึง รำยได้ตำมงบกำรเงินประจำปี (งบแสดงผลกำร
ดำเนินงำนทีจ่ ่ำยจำกเงินรำยรับ) ของปีงบประมำณที่แล้วมำ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณอัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทน ในกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทน”
ข้อ ๕ เทศบำลใดได้ดำเนินกำรเรื่องเงินเดือนและค่ำตอบแทนของเทศบำลตำม ข้อ ๔ ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บงั คับ หรือได้ปฏิบัติตำมแนวทำงตอบข้อหำรือของกระทรวงมหำดไทยในเรื่องดังกล่ำวให้
ถือว่ำเป็นกำรดำเนินกำรโดยชอบตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปฏิบัติรำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รับทรำบ

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ต่อไป เป็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุวำตภัยและอัคคีภัยของชำวบ้ำนตำบลแชแล
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอเชิญท่ำนรองนำยกเทศมนตรีครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ๑) เรื่อง วำตภัย มีบ้ำนเรือนของชำวบ้ำนได้รับควำมเสียหำยประมำณ ๑๖๐ หลังคำเรือน
(รองนำยกเทศมนตรี) ทำงเทศบำลตำบลแชแลได้ให้ควำมช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้ สังกะสี และตะปู เพื่อ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนภำยในตำบลแชแล ส่วนบ้ำนเรือนที่ยังไม่ได้รบั สังกะสี
เหตุวำตภัย ขอมอบให้กองช่ำงและงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ตรวจสอบและรวบรวม
เอกสำรและรำยชื่อผูป้ ระสบภัย เพื่อเสนอพิจำรณำอนุมัติต่อคณะผู้บริหำรต่อไป
๒) เรื่อง อัคคีภัย มีชำวบ้ำนบ้ำนดอนเงิน หมูท่ ี่ ๑๐ ได้รับควำมเสียหำย ไฟไหม้ทงั้ หลัง
ทำงเทศบำลตำบลแชแลได้เสนอเรื่องดังกล่ำวไปยังจังหวัดเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปแล้ว
๓) เรื่อง ท่ำเรือโนนน้ำย้อย แห่งที่ ๒ ได้จัดพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

-5นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ต่อไป ขอเชิญผอ.กองช่ำงชี้แจงรำยละเอียดเงินเหลือจ่ำยจำกกำรจัดสรรงบประมำณ
(เลขำนุกำรสภำ)
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผ่ำนทำงระบบ GFMIS ขอเชิญครับ
นายพีระพล อาจหาญ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯทีเ่ คำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอแจ้ง
(ผอ.กองช่ำง)
โครงกำรที่ใช้งบประมำณจำกเงินเหลือจ่ำยตำมโครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จำนวน ๒
โครงกำร รำยละเอียดคือ
(๑) โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบำลตำบลแชแล อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี จำนวน
๑ หลัง งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๗๔,๐๐๐ บำท และได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน วงเงินในสัญญำ
๑,๙๕๔,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๓๒๐,๐๐๐ บำท ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่ม

ที่ประชุม

ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองช่ำงจึง
ได้จัดทำโครงกำรโดยใช้งบประมำณจำกเงินเหลือจ่ำย จำนวน ๑ โครงกำร รำยละเอียดดังนี้
๑.๑ โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บริเวณอำคำรศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็กเทศบำลตำบล จำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บำท
(๒)โครงกำรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบประมำณที่ได้รบั จัดสรร
๑,๑๐๖,๔๐๘ บำท งบประมำณคงเหลือ ๔๖๓,๔๐๘ บำท ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้บริกำร
สำธำรณะตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ประเทศ กองช่ำงจึงได้จัดทำโครงกำรโดยใช้งบประมำณจำกเงินเหลือจ่ำยตำมโครงกำร
ดังกล่ำว จำนวน ๑ โครงกำร รำยละเอียดดังนี้
๒.๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่ำงหมูบ่ ำ้ น บ้ำนเหล่ำกกเค็ง หมูท่ ี่ ๙
(ถนนระหว่ำงหมูบ่ ้ำน ม.๙ - ม.๑๔) งบประมำณ ๔๖๓,๐๐๐ บำท
งบประมำณที่ได้จัดสรรนี้ เทศบำลสำมำรถนำเงินงบประมำณที่เหลือจ่ำย เพื่อจัดทำโครงกำร
ใหม่ แต่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อระเบียบกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ
พิจำรณำอนุมัติต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อไป
รับทรำบ

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ต่อไปเรื่องโครงกำรฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชำวบ้ำนเฉลิมพระเกียรติสร้ำงควำมสำมัคคี
(เลขำนุกำรสภำ)
ปรองดองของคนในชำติ จังหวัดอุดรธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ ๑ รุ่นๆละ ๑๕๐ คน
- กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล
สำรวัตรกำนัน ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมรุ่นละ ๒๑๙,๕๐๐ บำท
- ระยะเวลำดำเนินกำร ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กันยำยน ๒๕๕๘
เพื่อให้กำรดำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือชำวบ้ำนตำมโครงกำรฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือ
ชำวบ้ำนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
จัดทำแผนกำรปฏิบัติกำรกำรฝึกอบรม โดยส่งให้จังหวัดทรำบภำยในวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์
๒๕๕๘ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบรำยงำนให้จงั หวัดทรำบ ทุกวันที่ ๑ ของเดือน
ดังนั้น จึงขอนำเสนอโครงกำรดังกล่ำวต่อทีป่ ระชุมสภำในกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ
ต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมดังกล่ำว มีค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมจำนวนมำก
(ประธำนสภำเทศบำล) จึงขอให้ทำงสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ปรึกษำหำรือกันให้ละเอียดรอบคอบก่อน เพื่อนำมำ
พิจำรณำในครำวประชุมต่อไป
ที่ประชุม
ค้ำงพิจำรณำ
ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำล ได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุม และทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
-ไม่มีนายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๓

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง ขอลาออกจากตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแชแล
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง ขอลำออกจำกตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เรื่อง ขอลำออกจำกตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
(เลขำนุกำรสภำ)
ด้วยนำยสุระเดช แก้วกำ ตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล มีควำม
ประสงค์ขอลำออกจำกตำแหน่ง เนื่องจำกมีภำรกิจส่วนตัวและมีตำแหน่งในชุมชนมำกขึ้น
เกรงว่ำจะทำหน้ำที่ได้ไม่ครบถ้วนตำมภำรกิจที่ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแลมอบหมำย
ดังนั้น นำยสุระเดช แก้วกำ จึงขอลำออกจำกตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำล
ตำบลแชแล มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต
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สุระเดช แก้วกำ
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้น
สมัยประชุม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๔ กำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ประธำนสภำเทศบำล) เริ่มวันไหนจะพิจำรณำกี่สมัย อยำกให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน ว่ำเรำ
จะทำแบบเดิมหรือไม่ ที่เคยกำหนดมำในทุกๆ ปี หรือว่ำมีแนวทำงอย่ำงไร อยำกให้สมำชิก
สภำทุกท่ำนได้ปรึกษำหำรือกัน เชิญท่ำนสมำชิกครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล ) ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกำรกำหนดสมัยประชุม ดังนี้
ตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัตเิ ทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดว่ำ“ในปีหนึง่ ให้มสี มัยประชุมสำมัญสีส่ มัย สมัยประชุมสำมัญครัง้ แรก
และวันเริม่ ประชุมสมัยสำมัญประจำปีให้สภำเทศบำลกำหนด สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ
ให้มีกำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด” เพรำะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกเทศบำล เสนอวันเริม่ ประชุม
และกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ “กำรกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี” ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลดำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป
และก่อนทีจ่ ะมีกำรเสนอกำหนดในแต่ละสมัย กระผมขออนุญำตนำเรียนแนวทำงเดิมที่เคย
ปฏิบัติมำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กระผมจึงขอนำเรียนท่ำนสมำชิกในกำรพิจำรณำกำหนดสมัยประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
สท. สาคร ประทุมศาลา กระผมเห็นด้วยในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ
วันเริ่มต้นสมัยประชุม ขอให้คงเดิมครับ
สท. อภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมก็เห็นด้วยในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ
วันเริ่มต้นสมัยประชุม ให้คงรูปแบบเดิมครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม
(ไม่มี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำ ได้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้นสมัยประชุม โดยยึดแนวทำงในรูปแบบเดิม
โดยให้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
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ที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตัง้ แต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๕๘
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๘
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน -๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
จำกกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญดังกล่ำว มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีก ต่อไปกระผมขอมติทปี่ ระชุมสภำ
ในกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้นสมัยประชุม ขอได้โปรด
ยกมือครับ
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้นสมัย
ประชุม ดังนี้
สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - ๒ มีนำคม ๒๕๕๘
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๘
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๔.๒ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันเริ่มต้น
สมัยประชุม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ
(ประธำนสภำเทศบำล) สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันเริม่ ต้นสมัยประชุม ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณ
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนที่ได้ร่วมกันลงมติในกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘
ในครั้งนี้ และขอให้ท่ำนสมำชิกสภำได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเรำจะกำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงให้
ท่ำนสมำชิกสภำทรำบด้วยครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็ต้องมีกำร
(เลขำนุกำรสภำฯ ) รับรอง เพื่อให้กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่กำหนดก็จะใช้
เดือนกุมภำพันธ์ เป็นส่วนใหญ่ ให้ทำงท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลพิจำรณำ ถ้ำไม่มีปัญหำขัดข้อง
อันใด ขอกำหนดวันทำกำรวันแรกของเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คือวันที่ ๑ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และก็มีกำรกำหนด ๓๐ วัน อยำกให้ท่ำนสมำชิกสภำพิจำรณำตำมที่แจ้งดังกล่ำว
ด้วย ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำครับ
นายสุระเดช แก้วกา ในกำรกำหนดประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องมีกำรรับรอง
(รองประธำนสภำ) ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้แจ้งแล้วนัน้ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีปัญหำหรือข้อสงสัยหรือไม่
ประกำรใด ถ้ำไม่มีก็ให้ถือว่ำ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙
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มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลจะพิจำรณำขออนุมัตโิ อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระผมขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
-เริ่มการประชุมนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำนเข้ำห้องประชุมพร้อมกันครับ
(เลขำนุกำรสภำ) เพื่อเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
๔.๓ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำย
ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณ ขอชี้แจงรำยละเอียด
(เลขำนุกำรสภำ)
ดังนี้
(๑) กำรขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมตั ิของสภำท้องถิ่น
(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
หรือโอนไปตัง้ จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญท่ำนผอ.กองช่ำง เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอเชิญครับ
นายพีระพล อาจหาญ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(ผอ.กองช่ำง)
ขอยื่นญัตติเรื่อง ขออนุมัตโิ อนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐๕/๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ มีรำยละเอียดดังนี้
รายการโอนงบประมาณ จานวน ๑ รายการ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ คือ
๑. โครงการขุดเจาะน้าบาดาล ขนาด ๕ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมุ่ ใต้น้ำและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ำหรือขนำดอื่นๆ
ที่มีและหรืองำนอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บำท
-โอนเพิ่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้ ๑๓๑,๐๐๐ บำท เนื่องจำกงบประมำณไม่พอจ่ำย จึงขออนุมัติโอน
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เพิ่มจานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
-โอนลด จำกโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดสัมพันธ์ควำมปรองดองตำบลแชแล
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย งบประมำณที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บำท
ขอโอนลด จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
-โอนลดจำก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรและ
นอกอำณำจักร งบประมำณที่ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท งบประมำณคงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บำท
ขอโอนลด จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้น กองช่ำง จึงยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ทีท่ ำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนไปตัง้ จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพือ่ สภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๗
เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ (๑) แนวทำงอนุรักษ์ทสี่ ำธำรณประโยชน์ทพี่ ักสงฆ์ดอนหลวง
(เลขำนุกำรสภำ)
เนื่องจำกปัจจุบันได้มีกำรตั้งตู้บริจำคเงินเป็นจำนวนมำก ซึ่งถือเป็นกำรบังคับให้บริจำค
โดยที่บุคคลนั้นไม่เต็มใจ ทำให้นกั ท่องเที่ยวทีม่ ำกรำบไหว้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำ ดังนั้น
จึงขอปรึกษำหำรือมำยังสภำเทศบำลตำบลแชแลว่ำจะบริหำรจัดกำรทีส่ ำธำรณประโยชน์
ที่พักสงฆ์ดอนหลวงต่อไปอย่ำงไร เพื่อให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงปกติสุข
สท. สาคร ประทุมศาลา กระผมขอให้ยกเลิก เนื่องจำกกำรก่อตั้งเป็นวัดนั้นต้องมีองค์ประกอบหลำยอย่ำง เช่น ต้องมี
(สมำชิกสภำเทศบำล) พื้นที่ตั้งแต่ ๖ ไร่ขึ้นไป ต้องมีศำลำ โบสถ์ ฯลฯ ซึ่งวัดดอนหลวงยังไม่ถือว่ำเป็นวัด
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้ำสูส่ ภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล
ได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน
ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี
สำหรับกำรประชุมครั้งต่อไป กระผมขอนัดประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ

-12ห้องประชุมชลธีเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ทสี่ ำธำรณะดอนหลวง
ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำได้โปรดเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมกำหนด วันและเวลำดังกล่ำว
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวอังคณำ ไชยคำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

-๑๓ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

อังคณำ ไชยคำ
(นำงสำวอังคณำ ไชยคำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช
แก้วกำ
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี
ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

