รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงจิตรำมณี เคนมี
นำงสำวทิพำภรณ์ จันทำ
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
ตำแหน่ง

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

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

๑
2
3
4
5
6
7

หัวหน้ำสำนักปลัด
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร

นำยปรีชำ
นำงสำวเยำวรัตน์
นำยสุระพล
นำงสุดำรัตน์
นำยปรีดำ
นำยธนชัย
นำงศรุษำ

ปำสำวัน
ผ่ำนสำแดง
ทำปลัด
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ธนสีลังกูร
โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ
ปรีชำ
เยำวรัตน์
สุระพล
สุดำรัตน์
ปรีดำ
ธนชัย
ศรุษำ

ปำสำวัน
ผ่ำนสำแดง
ทำปลัด
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ธนสีลังกูร
โพธิ์ศรี

หมำยเหตุ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นำงอัฐกร คะประสงค์
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล
นำยชูชำติ ไชยศำสตร์
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

-2นำยช่ำงโยธำ
นักพัฒนำชุมชน
บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรพัสดุ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

อัฐกร คะประสงค์
สุธำสินี โพธิชัยยำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ชูชำติ ไชยศำสตร์
เชิดรักษ์ รินทชัย
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนีไ้ ด้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ๒๕๕8 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

-3นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) 1) กำรประชุมในครั้งนี้ อยำกให้ทุกท่ำนพิจำรณำด้วยควำมรอบครอบ และให้ทุกคนแสดง
ควำมคิดเห็น ระดมควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยยึดถือประโยชน์ของประชำชนใน
พื้นที่ตำบลเป็นหลักในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน ๒๕๕8
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน ๒๕๕8 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน ๒๕๕8 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทรำบ มีท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ทรำบเกี่ยวกับเรื่องต่ำงที่เกี่ยวกับตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(สมำชิกสภำเทศบำล) กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คือทำงกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุดรธำนีหรือ พมจ. แจ้งว่ำผู้พิกำรที่ดำเนินกำรจดขึ้นทะเบียนผู้มีควำมพิกำรและ
ทำบัตรผู้มีควำมพิกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ บัตรผู้มีควำมพิกำรที่ผู้พิกำร
ถือได้หมดอำยุลงแล้ว และขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสมำชิกทุกๆ เขตในควำมรับชอบของท่ำน
ได้ดำเนินกำรแจ้งผู้พิกำรและผู้ดูแลผู้พิกำร และทั้งนี้กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุดรธำนีได้แจ้งให้ผู้พิกำรดำเนินกำรต่ออำยุบัตรใหม่ได้ที่สำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธำนี ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี หรือนำรูปถ่ำย 1
นิ้ว สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ และสมุดคู่มือผู้พิกำรเดิม มำยื่นที่ เทศบำลตำบลแชแล เพื่อ
ดำเนินกำรจัดส่งต่อไปยังสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธำนี
เพื่อต่ออำยุบัตรใหม่ให้กับผู้พิกำร
ที่ประชุม

รับทรำบ

-4นายเรืองฤทธิ์ กิติราช เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และข้ำรำชกำร ทุกท่ำน
(รองนำยกเทศมนตรี) กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับรถเกรดขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 ท่ำนนำยกเทศมนตรี
ตำบลแชแล โดย นำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ ได้ประสำนงำนกับท่ำน สจ. อนุสรณ์ บุษดี
เรื่องกำรขอรถเกรดถนนของ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี ทำงท่ำน สจ. อนุสรณ์
บุษดี ได้แจ้งว่ำได้ประสำนกับหัวหน้ำฝ่ำยโยธำของ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี ว่ำ
ได้ทั้ง 12 วัน ตำมที่ได้ดำเนินกำรประสำนของขอท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล และได้
ทำกำรตกลงทำกำรปรับปรุงเกรดถนน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ ม.7 ขึ้น
ไป ม.14 และเส้นทำงไป ม.6 วันที่ 2 เริ่มเกรดจำก ม.6 ไป ม.14 และเส้นไปบ่อขยะ
เชื่อมไปบ้ำนดอนเงิน และต่อมำได้รับกำรประสำนงำนจำก สจ.อนุสรณ์ บุษดี ว่ำทำง
เทศบำลตำบลหนองหว้ำได้ขอแบ่งวันในกำรเกรดถนนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อุดรธำนี ทำให้ทำงเทศบำลตำบลแชแลเหลือได้แค่ 4 วัน โดยค่ำใช้จ่ำยทำงเทศบำลตำบล
แชแลรับผิดชอบให้วันละ 1,000 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับเรื่องต่ำงที่เกี่ยวกับตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) อีกไหมครับ ขอเชิญครับ ส่วนเรือ่ งไวรัสซิกก้ำระบำดช่วยกันป้องกันอย่ำงไร ตำมที่ได้เข้ำร่วม
ประชุม กระผมขอเชิญให้ท่ำน สมำชิกสภำ เขต 2 ท่ำนสำคร ประทุมศำลำ ได้แจ้ง
รำยละเอียดเพิ่มจำกำรประชุมร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลแชแล เชิญครับ
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และข้ำรำชกำร ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) ครับสำหรับโรคไวรัสซิกก้ำ ซึ่งเป็นโรคระบำดที่ในเขตพื้นที่ตำบลแชแลได้รับผลกระทบเป็น
อย่ำงมำกทำให้ประชำชนในพื้นที่เสียชีวิตแล้ว 6-7 รำย ซึง่ ทำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลแชแล แนะนำในกำรป้องกันยุงลำย เช่น ตำมหลังตู้เย็น ขำโต๊ะ ที่มีน้ำขัง ให้นำ
น้ำส้มสำยชูเทลงในขำโต๊ะ ช่องตู้เย็น และบริเวณที่มีน้ำขังที่ไม่สำมำรถจะเททิ้งได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับเรื่องต่ำงที่เกี่ยวกับตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) อีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ไม่มีระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้น
สมัยประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๔ กำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
(ประธำนสภำเทศบำล) เริ่มวันไหนจะพิจำรณำกี่สมัย อยำกให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน ว่ำเรำ
จะทำแบบเดิมหรือไม่ ที่เคยกำหนดมำในทุกๆ ปี หรือว่ำมีแนวทำงอย่ำงไร อยำกให้สมำชิก
สภำทุกท่ำนได้ปรึกษำหำรือกัน เชิญท่ำนสมำชิกครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล ) ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกำรกำหนดสมัยประชุม ดังนี้
ตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดว่ำ“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก

-5และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปีให้สภำเทศบำลกำหนด สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ
ให้มีกำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด” เพรำะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกเทศบำล เสนอวันเริ่มประชุม
และกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ “กำรกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี” ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลดำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป
และก่อนที่จะมีกำรเสนอกำหนดในแต่ละสมัย กระผมขออนุญำตนำเรียนแนวทำงเดิมที่เคย
ปฏิบัติมำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย กระผมจึงขอนำเรียนท่ำนสมำชิกในกำรพิจำรณำกำหนดสมัยประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
นายสาคร ประทุมศาลา กระผมเห็นด้วยในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 และ
(สมำชิกสภำ เขต 2) วันเริ่มต้นสมัยประชุม ขอให้คงเดิมครับ เพรำะเป็นช่วงเวลำที่เรำสำมำรถดำเนินกำรงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนได้แล้วนั้น
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมก็เห็นด้วยในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 และ
(สมำชิกสภำ เขต 2) วันเริ่มต้นสมัยประชุม ให้คงรูปแบบเดิมครับ
นางจิตรามณี เคนมี ดิฉันเห็นควรในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 และ
(สมำชิกสภำ เขต 1) วันเริ่มต้นสมัยประชุม ให้กำหนดสมัยที่ 1 คงเดิม และให้เริ่มสมัยที่ 2 ในเดือนเมษำยน
สมัยที่ 3 เดือนกรกฎำคม สมัยที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 เพื่อเป็นกำรตอบสนองกำร
ทำงำนของเทศบำลตำบลแชแล
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมว่ำจะเอำตำมรูปแบบเดิมหรือเปลี่ยนรูปแบบกำรกำหมดสมัย
ประชุมสมัยสำมัญใหม่ตำมเสนอของ ท่ำนจิตรำมณี เคนมี สมำชิกสภำเขต
มติที่ประชุม

มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้คงรูปแบบเดิมในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำ ได้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) พ.ศ. ๒๕๕9 และวันเริ่มต้นสมัยประชุม โดยยึดแนวทำงในรูปแบบเดิม
โดยให้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้
๑.สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๕9
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕9
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕9
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน -๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕9
โดยมีกำหนด ๓๐ วัน

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

-6จำกกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญดังกล่ำว มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีก ต่อไปกระผมขอมติที่ประชุมสภำ
ในกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มต้นสมัยประชุม ขอได้โปรด
ยกมือครับ
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 และวันเริ่มต้นสมัย
ประชุม ดังนี้
สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - ๒ มีนำคม ๒๕๕9
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม - ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕9 มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม - ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕9
มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕9 มีกำหนด ๓๐ วัน
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๔.๒ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 และวันเริ่มต้น
สมัยประชุม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นกำรกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญ
(ประธำนสภำเทศบำล) สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 และวันเริ่มต้นสมัยประชุม ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณ
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนที่ได้ร่วมกันลงมติในกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕59
ในครั้งนี้ และขอให้ท่ำนสมำชิกสภำได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเรำจะกำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงให้
ท่ำนสมำชิกสภำทรำบด้วยครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ในกำรกำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ก็ต้องมีกำร
(เลขำนุกำรสภำฯ ) รับรอง เพื่อให้กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่กำหนดก็จะใช้
เดือนกุมภำพันธ์ เป็นส่วนใหญ่ ให้ทำงท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลพิจำรณำ ถ้ำไม่มีปัญหำขัดข้อง
อันใด ขอกำหนดวันทำกำรวันแรกของเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 คือวันที่ ๑ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕60 – มีนำคม พ.ศ. 25560 และก็มีกำรกำหนด ๓๐ วัน อยำกให้ท่ำนสมำชิกสภำ
พิจำรณำตำมที่แจ้งดังกล่ำวด้วย ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำครับ
นายสุระเดช แก้วกา ในกำรกำหนดประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 จะต้องมีกำรรับรอง
(สมำชิกสภำ เขต 2 ) ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้แจ้งแล้วนั้น สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีปัญหำหรือข้อสงสัย
หรือไม่ประกำรใด ถ้ำไม่มีก็ให้ถือว่ำ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ.
๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน คือวันประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 วันที่ ๑ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์

๔.๓ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 จัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72608/7 ลงวันที่ 13 ม.ค.59

-7ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕9
ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำย ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ
ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณ ขอชี้แจงรำยละเอียด
(เลขำนุกำรสภำ)
ดังนี้
(๑) กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
(๒) ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ในรำยกำร
ดังกล่ำว ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ เปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตโิ อนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำให้ทันสมัยและสำมำรถรองรับเด็กในชุมชน
ให้ได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนำด 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,500 บำท และ พัดลมติด
ผนัง ทวิตเตอร์ ขนำด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆ ละ 3,700 บำท ตำมบันทึกข้อควำม ที่
๗๒๖๐8/7 ลงวันที่ 13 มกรำคม ๒๕๕9
เหตุผล
เนื่องจำกอำคำรศูนย์พัฒนำ เด็กเล็ก และอำคำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองกำรศึกษำ
ซึ่งเป็นอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหลังใหม่ที่รับงบประมำณดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเสร็จแล้วนั้น
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ซึ่งเป็นอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ

-8นายสุระพล ทาปลัด กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หน.ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ) มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐8/7 ลงวันที่ 13
มกรำคม ๒๕๕9 มีรำยละเอียดดังนี้
รำยกำรโอนงบประมำณ จำนวน ๑ รำยกำร เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ สืบเนื่องมำจำก
เทศบำลตำบลแชแลได้รับงบประมำณจัดสรรในกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขนำดกลำง
จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมำณ 2558 และได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่เนื่องจำกยังขำดเครื่องมีในกำรอำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โดยเฉพำะในเรื่องของพัดลมในกำรช่วยระบำยควำมร้อยภำยในอำคำรให้กับเด็กเล็ก ซึ่งทำง
กองกำรศึกษำก็ได้ย้ำยพัดลมจำกอำคำรหลังเดิมไปติดตั้งอำคำรหลังใหม่แล้ว แต่ยังไม่
เพียงพอในกำรให้ควำมเย็นกับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ยังขำดพัดลมติดผนัง ขนำด 16
นิ้ว จำนวน 5 ตัว และพัดลมติดผนังทวิตเตอร์ ขนำด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว รวมทั้ง
สองรำยกำร จำนวน 9 ตัว ซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอนำเรียนมำยัง
สภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณเพื่อจัดซื้อพัดลม
รายการโอนงบประมาณ
โอนเพิ่ม (รำยกำรใหม่) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนำด 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,500 บำท
และ พัดลมติดผนัง ทวิตเตอร์ ขนำด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆ ละ 3,700 บำท แผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริห ำรทั่ว ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงำน งบประมำณทั้งสิ้น 17,700 บำท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)
-

โอนลด โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัยตำบลแชแล แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000.- บำท
คงเหลือ 10,000 บำท ขอโอนลด 10,000.- บำท
- โอนลด ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำเล่ม ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำใน
กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ แผนกำรงำน
ศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เพื่อ ให้ ไ ด้มำซึ่งบริก ำร ตั้งไว้ 192,000.- บำท คงเหลื อ 192,000.- บำท ขอโอนลด
7,700.- บำท
ดังนั้น กองกำรศึกษำ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขออนุญำตสอบถำมเรื่องระเบียบกำรใช้เงินคงเหลือของงบประมำณ ตำมที่กองกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ศึกษำได้เสนอกำรรำยกำรขออนุมัติโอนงบประมำณ กระผมสงสัยว่ำโครงกำรแข่งขันกีฬำ
ปฐมวัย ซึ่งเรำได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรไปแล้ว มีกำรเบิกจ่ำยเงินไปแล้ว เรำสำมำรถนำเงิน
โอนงบประมำณเพื่อตั้งเป็นกำรใหม่ได้หรือไม่ เป็นไปตำมระเบียบกำรเงินและกำรโอน
งบประมำณหรือไม่อย่ำงไร
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(เลขำนุกำรสภำ)
ได้ดำเนินกำรไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 40,000 บำท ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินไปแล้ว
30,000 มีเงินคงเหลือ 10,000 บำท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขอทรำบว่ำเงินโครงกำรที่เหลือจ่ำย ณ ตอนนี้ยังไม่ตกเป็นเงินสะสม หรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
น.ส.กำญจนำ จันทกุล กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วม
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี) ประชุมทุกท่ำนค่ะ ดิฉันขอชี้แจงว่ำ สำหรับระเบียบกฎหมำยนั้นว่ำสำหรับโครงกำรต่ำงๆที่จะ
ตกเป็นเงินสะสมได้ก็ต่อเมื่อสิ้นปีงบประมำณ นั้น แต่สำหรับโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย
ตำบลแชแล ยังอยู่ในช่วงปีงบประมำณ ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ร่วมกับโครงกำรอื่น ๆ ได้ ในกรณี
ตั้งงบประมำณไม่เพียงพอหรืออำจนำไปตั้งงบประมำณรำยกำรใหม่ ยังสมำรถนำไปใช้ได้ตำม
ระเบียบ เป็นกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลก้ำว
ต่อไปได้อย่ำงเป็นระบบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขอถำมย้ำว่ำ กำรใช้เงินในหมวดนี้ไม่ผิดระเบียบ เพื่อให้สมำชิกทุกท่ำนได้เข้ำใจตรงกัน
(ประธำนสภำเทศบำล) ในกำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยตั้งเป็นรำยกำรใหม่ต่อไป
น.ส.กาญจนา จันทกุล ดิฉันตอบว่ำ ยังใช้ได้และไม่ผิดระเบียบ สำมำรถดำเนินกำรได้จนกว่ำจะสิ้นปีงบประมำณถึง
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี) จะตกเป็นเงินเหลือจ่ำยหรือเงินสะสมของเทศบำลต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่ม)ี
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และรำยเอียดเพิ่มเติมจำก
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ได้ชี้แจงแล้วนั้น เห็นควรอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อ
ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ประจำปีงบประมำณ 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ก่อนที่จะเริ่มในกำรพิจำรณำในหัวข้อต่อไปผมขอพักกำรประชุม 10 นำที
(ประธำนสภำเทศบำล)
๔.4 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 จัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72608/31 ลงวันที่ 2 ก.พ.59
ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ขออนุมัตโิ อนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำให้ทันสมัยและสำมำรถรองรับเด็กในชุมชน
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หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรจ้ำงเหมำติดผ้ำม่ำนอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแลหลังใหม่ โดยกำร
ติดตั้งผ้ำม้ำนประตู ขนำด กว้ำง 1.70 เมตร จำนวน 3 ช่อง ติดตั้งผ้ำม้ำนหน้ำต่ำง
ขนำด กว้ำง 2.80 เมตร จำนวน 18 ช่อง และติดตั้งผ้ำม้ำนหน้ำต่ำง ขนำดควำมกว้ำง
1.60 เมตร จำนวน 4 ช่อง
เหตุผล
เนื่องจำกอำคำรศูนย์พัฒนำ เด็กเล็ก และอำคำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหลังใหม่ที่รับงบประมำณดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จ
เสร็จแล้วนั้น เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ซึ่งเป็นอำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยบริหำร
กำรศึกษำ ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายสุระพล ทาปลัด กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หน.ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ) มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 สืบเนื่องมำจำกอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ซึ่งได้
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจำกสภำพอำกำศมีควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เฉพำะในช่วงเวลำตอนบ่ำยๆ มีแสงแดดมำกและทำให้เกิดควำมร้อนมำกในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ทำให้อำกำศภำยนอกส่งผลกระทบต่ออำกำศภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ซึ่งในช่วงบ่ำย ๆ
แสงแดดจำกภำยนอกจะส่องเข้ำมำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทำให้อำกำศภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีควำมร้อนมำกถึงแม้นจะติดพัดลมเป็นบำงจุดแล้วก็ตำม กองกำรศึกษำ จึงได้เล็งเห็น
ปัญหำที่เกิดขึ้นและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลตำบลแชแล โดยกำรจัดตั้งโครงกำรขึ้น เพื่อขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยตำม
บันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐8/31 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 รำยละเอียดดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรจ้ำงเหมำติดผ้ำม้ำน อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำล
ตำบลแชแล หลังใหม่ ตำม บันทึกข้อควำม กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลแชแล โดยกำร
ติดตั้งผ้ำม้ำนประตู ขนำด กว้ำง 1.70 เมตร จำนวน 3 ช่อง ติดตั้งผ้ำม้ำนหน้ำต่ำง
ขนำด กว้ำง 2.80 เมตร จำนวน 18 ช่อง และติดตั้งผ้ำม้ำนหน้ำต่ำง ขนำด กว้ำง
1.60 เมตร จำนวน 4 ช่อง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติจ้ำงเหมำติด
ผ้ำม้ำน อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทต.แชแล หลังใหม่ เป็นเงินจำนวน 60,632 บำท
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2559-2561 ข้อ 19 หน้ำ 90)
-โอนลด จำกรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(1) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไป
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งบประมำณคงเหลือ 72,453.23 บำท ขอโอนลด 60,632 บำท (ปรำกฏตำมเทศ
บัญญัติ ปี 2559 หน้ำ 60)
ดังนั้น กองกำรศึกษำ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำ ผมอยำกให้ทุกท่ำนได้แสดง
(ประธำนสภำเทศบำล) ควำมคิดเห็น เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อ
พิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในกำรจ้ำงเหมำ
ติดตั้งผ้ำม่ำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นางเพ็ญศรี ชายสีดา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรทุก
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ท่ำน ดิฉนั ขอเสนอว่ำควรให้ช่ำงจัดทำแบบรำคำและแบบผังผ้ำม่ำน มำนำเสนอ เพรำะจะได้ดู
ประกอบกับเอกสำรที่บันทึกมำพร้อมนี้
นายสะเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรทุก
ท่ำน กระผมว่ำที่จริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลตำบลแชแลของเรำนี้
ที่จริงก็หน้ำเห็นใจ เพรำะต่อไปอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำก็จะเข้ำฤดูร้อน อำกำศก็จะร้อนเพิ่ม
มำกขึ้น สำหรับส่วนเรื่องของรำคำคงไม่มีใครตอบได้ แต่สำหรับควำมเดือนร้อนของเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลตำบลแชแล มีควำมจำเป็นและเป็นหน้ำที่ของเทศบำลตำบล
ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร เพื่อให้เด็กเล็กสุขภำพดี
มีอัธยำศัยในกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้น กระผมจึงเห็นด้วยกับหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ที่ได้
เสนอมำครับ

นายสุระพล ทาปลัด ขออนุญำตเพิ่มเติมในส่วนของรำคำกำรจ้ำงเหมำติดผ้ำม่ำน ซึ่งเรำจะดำเนินกำรจ้ำงเหมำตำม
(หน.ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ) รำคำท้องตลำดมำเปรียบเทียบ ซึ่งในส่วนของรำคำผ้ำม่ำนจะไม่มีรำคำครุภัณฑ์ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณมำกครับสำหรับข้อมูลที่นำเสนอมำให้พิจำรณำ มีท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่ม)ี
ท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดพิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำได้
เสนอมำขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกองช่ำง
(ประธำนสภำเทศบำล) นี้กเ็ วลำเที่ยงแล้วผมขอพักเที่ยงก่อนครับ
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พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่(กองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 จัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72608/39 ลงวันที่ 28 ม.ค.59
ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีพ.ศ.๒๕๕9
ขอเชิญครับ
1.โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสานักงาน ทต.แชแล (ซ่อมแซมหอประชุมชลที)
จานวน 203,700 บาท
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตโิ อนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
(กองช่ำง)
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ ซ่อมแซมทรัพย์สินขอเทศบำลให้คงสำมำรถใช้งำนได้เป็น
อย่ำงดีและได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 2 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้
1.โครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรสำนักงำน ทต.แชแล (ซ่อมแซมหอประชุมชลที) จำนวน
203,700 บำท
เหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลแชแล มีอำนำจหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร ซึ่งรวมถึงกำร
ปรังปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบำลให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี เพื่อที่จะได้ให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรสำนักงำน ทต.แชแล (ซ่อมแซมหอประชุม
ชลที) โดยกำรซ่อมแซมหอประชุมชลที ติดฝ้ำเพดำลแผ่นยิปซั่มฉำบเรียบ หนำ 9 มม.
ขนำด 1.20x1.20 ม. โครงคร่ำวเหล็กชุปสังกะสี จำนวน 324 ตร.ม. พร้อมงำนไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร และงำนทำสี ฝ้ำเพดำล และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) รำยละเอียดตำมประมำณ
กำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติซ่อมแซมหอประชุมชลที
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รายการโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรสำนักงำน ทต.แชแล (ซ่อมแซม
หอประชุมชลที) หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง โดยกำรซ่อมแซมหอประชุมชลที ติดฝ้ำเพดำลแผ่นยิปซั่มฉำบเรียบ หนำ 9 มม.
ขนำด 1.20x1.20 ม. โครงคร่ำวเหล็กชุปสังกะสี จำนวน 324 ตร.ม. พร้อมงำนไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร และงำนทำสี ฝ้ำเพดำล และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) รำยละเอียดตำมประมำณ
กำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติซ่อมแซมหอประชุมชลที
เป็นจำนวนเงิน 203,700 บำท (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 ข้อ 5
หน้ำ 102)
-โอนลด จำกเรือท้องแบน แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง ตั้งไว้ 90,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 90,000 บำท ขอโอนลด 90,0๐๐
บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2559 หน้ำ 50)
-โอนลด จำกค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริห ำรทั่ว ไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบด ำเนิ น งำน หมวดค่ ำ ใช้ ส อย ตั้ ง ไว้ 172,3๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ 124,710 บำท ขอโอนลด 90,0๐๐ บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ
ปี 2559 หน้ำ 60)
-โอนลด จำกรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(1) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 104,0๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ 104,000 บำท ขอโอนลด 23,7๐๐ บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ
ปี 2559 หน้ำ 60)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

นายปรีชา ปาสาวัน
(หัวหน้ำสำนักปลัด)

ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก และข้ำรำชกำรทุกท่ำน สำหรับเหตุผลควำมจำเป็นที่ทำง
คณะผู้บริหำรได้ขอโอนลดและตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เนื่องจำกห้องประชุมชลทีเพดำนฟ้ำมีกำร
ผุพัง หย่อนลง ทรุดลง ทำให้ห้องประชุมมีสภำพไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้ำใช้งำน อำจทำให้เกิด
อันตรำยผู้มำใช้บริกำรของเทศบำล และร่วมถึงไฟส่องสว่ำงภำยในห้องประชุมที่ไม่เพียงพอ
กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ตำมที่กองช่ำงได้
ขออนุมัติโอนลดจำก แผนงำนรักษำควำมสงบภำย ประเภทโครงกำรเรือท้องแบน ผมไม่
สงสัยในกำรขอโอนลด แต่ถ้ำดูรำยกำรโอนลดจำกค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม แผนงำนเคหะ
ชุมชน ซึ่งถ้ำสมมุติว่ำโอนลดไปแล้ว ถ้ำเกิดพำยุฤดูร้อนในเขตตำบลแชแล หรือมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนในกำรซ่อมแซม ไม่ว่ำจะเป็นที่อยู่อำศัยของประชำชน ซึ่งผมเป็นห่วงในเรื่องของ
งบประมำณที่มำโอนลด ว่ำจะส่งผลกระทบภำยหลังหรือไม่ เพรำะอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำก็จะ
เข้ำฤดูร้อนและอำจจะเกิดพำยุฤดูร้อนได้ ซึ่งเป็นสำธำรภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของเทศบำลในกำรดูควำมเดือดร้อนของประชำชน ครับ
กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกสภำและข้ำรำชกำรทุ กท่ำน กระผมขออนุญำต
ชี้แจงเกี่ยวกับกำรให้เงินช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัย อีกประมำณ 7-8 เดือน ซึ่งงบประมำณ

-14ในส่วนนี้ทำงกองช่ำงและคณะผู้บริหำร ได้อนุมัติงบประมำณไว้ที่ 170,000 บำท และ
กองช่ำงขอโอนลด 90,000 บำท คงเหลือ 124,710 บำท ซึ่งเป็นรำยกำรขอโอนเพื่อ
ซ่อมแซมรำยกำรทั่วไปขอเทศบำล แล้วถ้ำมีเหตุเกิดสำธำรณภัยจริงๆภำยในเขตตำบลแชแล
ทำงคณะผู้บริหำรจะดำเนินกำรใช้งบกลำง เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
เหตุกำรณ์สำธำรณภัยของเทศบำลตำบลแชแล
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ คือในตอนนี้เรำยังมีเงินจ่ำยขำดเงินสะสมอยู่นะครับ เพื่อช่วยในเรื่องของสำธำรณภัยต่ำงๆ
(ประธำนสภำเทศบำล) ได้ในปีงบประมำณ 2559 สำหรับกำรซ่อมแซมฟ้ำเพดำนในห้องประชุมชลที ผมก็อยำก
ฝำกไปทำงกองช่ำงในกำรดเนินงำน ปรับปรุงซ่อมแซมให้เสร็จและคงทน ใช้งำนได้อย่ำงมี
คุณภำพ
นายปรีชา ปาสาวัน กระผมขออนุญำตเพิ่มเติม สำหรับห้องประชุมเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำหรับรับแขกบ้ำนแขกเมือง
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
ที่มำเยือนเทศบำลของเรำ และอีกส่วนหนึ่งก็สำหรับพี่น้องประชำชนของเรำในกำรเข้ำใช้สอย
ในพื้นที่ห้องประชุม และท่ำนนำยกฯ ก็มีกำรรับจัดกำรประชุมบ่อย ๆ ซึ่งสภำพบำงสภำพของ
ห้องประชุมชลทีก็ใช้ไม่ได้จริง ๆ มีครั้งหนึ่งมีกำรจัดประชุมภำยในห้องประชุมฟ้ำเพดำนหลุด
ลงมำแต่ไม่โดนคนที่เข้ำร่วมประชุม ทำงคณะผู้บริหำรจึงได้เล็งเห็นควำมปลอดภัยของผู้เข้ำใช้
ห้ อ งประชุ ม และอยำกให้ พิ จ ำรณำชั่ ง น้ ำหนั ก ถึ ง ควำมสมเหตุ ส มผล ในกำรให้ บ ริ ก ำร
สำธำรณะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณหัวหน้ำสำนักปลัด สำหรับข้อมูล สิ่งที่ทำงสภำเทศบำลหวังก็คือก่อนทำและหลังทำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ก่อนอนุมัติและหลังอนุมัติ ซึ่งเป็นอำนำจของเรำ และตรงนี้เป็นศูนย์รำชกำร สถำนที่รำชกำร
เป็นบ้ำนของเรำ อยำกฝำกถึงช่ำงที่กำกับดูแลและหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ทำให้ดี
เหมือนหน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เข้ำมำ ก็ให้ผู้มำเยือนได้รับควำมประทับใจกลับไป ไม่ว่ำจะเป็น
กำรต้อนรับ สถำนที่ ร่วมถึงจำกพนักงำนของเรำเอง
นายสาคร ประทุมศาลา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกและข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมดูจำกรำยงำน
(สมำชิกสภำ เขต 2) งบประมำณรำยจ่ำยตำมแบบโครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรสำนักงำน ทต.แชแล (ซ่อมแซม
หอประชุมชลที) จำนวน 160,248 บำท แต่ทำไมเวลำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ทำไมถึงขออนุมัติโอนยอดที่ 203,700 บำท อยำกให้ทำงกองช่องได้อธิบำยเกี่ยวรำยกำร
ประมำณกำรช่ำงและยอดที่ขออนุมัติด้วยครับ เป็นยังไง มีอะไรเพิ่มเติมมำบำงครับ
นำยธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ สำหรับงบประมำณในแบบประมำณกำรคือยอด
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) 160,248 บำท คือค่ำงำนในแบบ ปร. 4 ครับ แต่ยอดงบประมำณที่เรำจะต้อง
ดำเนิ น กำรจ่ ำ ยจริ ง จะอยู่ ใ นแบบ ปร.5 ครับ ซึ่ ง เป็ น กำรน ำยอดงบประมำณใน ปร.4
160,248 นำไปคิดค่ำ FACTOR F ซึ่งค่ำ FACTOR F ก็คือ ค่ำดำเนินกำร ค่ำดอกเบี้ย
เงินกู้ 7 % ค่ำภำษี 7 % ซึ่งจะรวมอยู่ใน ปร.5 ทั้งหมดเลยครับ ในส่วนงำนอำคำรค่ำ
FACTOR F เท่ำกับ 1.2726 ซึ่งหนังสือทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำค่ำ FACTOR
F มำคูณด้วยครับ เป็นค่ำมำตรฐำนของค่ำงำนก่อสร้ำงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนคงจะหำยสงสัยและได้ทรำบรำยละเอียดครบแล้ว
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ
โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗

-152.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในเขตตาบลแชแล การขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบ้า ม.7 จานวน 37,846.77 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำภำยใน
(ประธำนสภำเทศบำล) เขตตำบลแชแล เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำภำยในเขตตำบลแชแล ตำมบันทึก อด
72305/39 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559 โดยกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบ
ประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 8.9 เมตร จำนวน 2 ต้น พำด
สำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด 50 ตำรำงมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทำง 80 เมตร
รำยละเอียดตำมหนังสือ สำนักงำนกำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำคอำเภอกุมภวำปี ที่ มท.5308.4/
กภว.37910 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2558 แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขอ
อนุมัติ ขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 เป็นจำนวนเงิน
37,846.77 บำท ซึ่งเป็นควำมจำเป็นสำหรับชำวบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ในเรื่องของน้ำอุปโภค
ในกำรใช้ชีวิตประจำวันของชำวบ้ำนต่อไป ครับ
รายการโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำภำยในเขตตำบลแชแล แผนงำน
เคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร เทศบัญญัติ
หน้ำ 61 โดยกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7
ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 8.9 เมตร จำนวน 2 ต้น พำดสำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด
50 ตำรำงมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทำง 80 เมตร รำยละเอียดตำมหนังสือ สำนักงำน
กำรไฟฟ้ ำ ส่ ว นภู มิ ภ ำคอ ำเภอกุ ม ภวำปี ที่ มท.5308.4/กภว.37910 ลงวั น ที่ 25
ธันวำคม 2558 แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติ ขยำยเขตระบบจำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 เป็นจำนวนเงิน 37,846.77 บำท (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 ข้อ 28 หน้ำ 82)
-โอนลด จำกค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำร
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ตั้ ง ไว้ 30,0๐๐ บำท
งบประมำณคงเหลือ 30,000 บำท ขอโอนลด 30,000 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี
2559 หน้ำ 61)
-โอนลด จำกรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(1) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบด ำเนิ น งำน หมวดค่ ำ ใช้ ส อย ตั้ ง ไว้ 104,000 บำท
งบประมำณคงเหลือ 80,300 บำท ขอโอนลด 7,846.77 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ
ปี 2559 หน้ำ 60)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เป็นกำรขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน เพื่อใช้ในระบบน้ำประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำ(ประธำนสภำเทศบำล) หมำกบ้ำ คงจะต้องเป็นท่ำนสมำชิกที่อยู่ในพื้นที่ได้ให้รำยละเอียด ครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับ ผมขอชี้แจ้งว่ำตอนนี้น้ำประปำของบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำยังใช้ไฟฟ้ำของชำว
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำและยังมีปัญหำกระแสไฟฟ้ำไม่เพียง ทำให้ต้องขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้ำใหม่
สำหรับน้ำประปำหมู่ ครับ

-16นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ แล้วค่ำไฟฟ้ำนี้เรำเคยโอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับ เกี่ยวกับกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นำยเดชำ ปัตถำวโร ขออนุญำตครับ ถ้ำเรำมีงบประมำณก็สำมำรถโอนงบประมำณได้เลยครับ แต่ต้องได้รับกำร
(รองนำยกเทศมนตรี) อนุมัติจำกสภำก่อนถึงสำมำรถโอนงบประมำณได้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขออนุมตั ิ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗

๔.6 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม(กองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นหัวข้อ 4.6 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอ
(ประธำนสภำเทศบำล) อนุมัติเพิ่มเติมจำกเทศบัญญัติ ตำมบันทึกข้อควำม ที่ อด 72601/65 ลว 15 ก.พ. 59
เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน กองช่ำงมีรำยกำรโอนเพิ่ม โอนลดงบประมำณก่อสร้ำงถนน คสล. ในเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมำณ 2559 จำนวน 11 โครงกำร เนื่องด้วยทำงเทศบำลตำบลแชแล
ทำกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำง คสล. ตำมเทศบัญญัติ ประจำปี 2559 ซึง่
เป็นรำคำที่เรำได้อ้ำงอิงในกำรจัดทำโครงกำรแล้วมำแล้ว เป็นเวลำ 1 ปี ซึ่งระเบียบในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เรำจะดำเนินกำรยึดถือรำคำในกำรก่อสร้ำง ณ ปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน ที่จะทำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถูกระเบียบ ซึ่งทำงกองช่ำงได้ดำเนินกำรประมำณรำคำโครงกำร ที่
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง คสล. ทั้ง 11 รำยกำร ที่ขออนุมัติรำยกำร ปรำกฏว่ำเมื่อมีกำร
เปรียบเทียบกับรำคำ ณ ปัจจุบันมันเพิ่มจำกตัวประมำณรำคำเดิมเพิ่มขึ้น จึงมีควำมจำเป็นใน
กำรที่จะขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม 11 โครงกำร รำยละเอียดแต่ละโครงกำรดังนี้ครับ
รายการโอนงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 (จากศาลากลางบ้านจดเส้นหน้าวัดลงไป หมู่ 4)
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 (จำกศำลำกลำงบ้ำนจดเส้นหน้ำวัดลงไป หมู่
4) ขนำด
กว้ำง 4.00 ม. ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ 600 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำม
แบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ
65 ข้อ 36 งบประมำณที่ตั้งไว้ 308,800.- บำท คงเหลือ 308,800.- บำท จึงขออนุมัติ
โอนเพิ่ม จำนวน 13,000.- บำท คงเหลือรวม 321,800.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67

-17ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 194,900 บำท โอนลด 13,000
บำท คงเหลือรวม 181,900 บำท
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเสริฐ หมู่ 13
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยประเสริฐ หมู่ 13 ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว
54.5 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 163.5 ตร.ม. และงำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบล
สำมปี 2559-2561 หน้ำ 66 ข้อ 48 งบประมำณที่ตั้งไว้ 87,400.- บำท คงเหลื อ
87,400.- บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 3,600.- บำท คงเหลือรวม 91,000.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 181,900 บำท โอนลด 3,600
บำท คงเหลือรวม 178,300 บำท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสามัคคี หมู่ 1
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยร่วมสำมัคคี หมู่ 1 ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว
28 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 280 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด)
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 62 ข้อ 1 งบประมำณที่ตั้งไว้
45,600.- บำท คงเหลือ 45,600.- บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 1,700.- บำท
คงเหลือรวม 47,300.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 178,300 บำท โอนลด 1,700
บำท คงเหลือรวม 176,600 บำท
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลัดดา หมู่ 13
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยลัดดำ หมู่ 13 ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว 62
เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 186 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นำตำบลสำมปี
2559-2561 หน้ำ 67 ข้อ 49 งบประมำณที่ตั้งไว้ 98,600.- บำท คงเหลือ 98,600.บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 1,200.- บำท คงเหลือรวม 99,800.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 176,600 บำท โอนลด 1,200
บำท คงเหลือรวม 175,400 บำท
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคเนย์ หมู่ 7

-18-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยอำคเนย์ หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 2.5 ม. ยำว 68
เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 170 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2559-2561 หน้ำ 64 ข้อ 23 งบประมำณที่ตั้งไว้ 87,000.- บำท คงเหลือ 87,000.บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 3,700.- บำท คงเหลือรวม 90,700.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 175,400 บำท โอนลด 3,700
บำท คงเหลือรวม 171,700 บำท
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัด หมู่ 7
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นข้ำงวัด หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว 88
เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 264 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม พร้ อมป้ำยประชำสั มพัน ธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่เ ทศบำลต ำบลแชแลกำหนด)
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 65 ข้อ 30 งบประมำณที่ตั้งไว้
137,900.- บำท คงเหลือ 137,900.- บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 5,700.- บำท
คงเหลือรวม 143,600.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 171,700 บำท โอนลด 5,700
บำท คงเหลือรวม 166,000 บำท
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (จากบ้านนางเกษร – ถนนหลวง)
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกษร – ถนนหลวง) ขนำด
กว้ำง 3.5 ม. ยำว 216.5 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 757.75
ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 63
ข้อ 7 งบประมำณที่ตั้งไว้ 389,900.- บำท คงเหลือ 389,900.- บำท จึงขออนุมัติโอน
เพิ่ม จำนวน 16,400.- บำท คงเหลือรวม 406,300.- บำท
-โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 14 (หน้ำบ้ำนนำงวง-อ่ำงเก็บน้ำ) ขนำด
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำง
เมตร และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2558-2560 หน้ำ 67
ข้อ 58 งบประมำณที่ตั้งไว้ 194,900.- บำท คงเหลือ 166,000 บำท โอนลด 14,100
บำท คงเหลือรวม 151,900 บำท
-โอนลด จำกค่ำวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท คงเหลือ 71,194.บำท โอนลด 2,300.- บำท คงเหลือรวม 68,894.- บำท

-198.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดป่าบ้านยางหล่อ หมู่ 6
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยวัดป่ำบ้ำนยำงหล่อ หมู่ 6 ขนำด กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 800 ตร.ม. และงำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแล
กำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 63 ข้อ 8 งบประมำณ
ที่ ตั้ ง ไว้ 419,900.- บำท คงเหลื อ 419,900.- บำท จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเพิ่ ม จ ำนวน
14,900.- บำท คงเหลือรวม 434,800.- บำท
-โอนลด จำกค่ำวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท คงเหลือ 68,894.บำท โอนลด 14,900.- บำท คงเหลือรวม 53,994.- บำท
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ 8
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้ำน หมู่ 8 ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว
222 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 666 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด)
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 65 ข้อ 33 งบประมำณที่ตั้งไว้
344,000.- บำท คงเหลือ 344,000.- บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 14,400.- บำท
คงเหลือรวม 358,400.- บำท
-โอนลด จำกค่ำวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท คงเหลือ 53,994.บำท โอนลด 14,400.- บำท คงเหลือรวม 39,594.- บำท
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (หน้าบ้านนายประสพชัย-บ้านนายบุญท่อน)
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 3 (หน้ำบ้ำนนำยประสพชัย -บ้ำนนำยบุญท่อน)
STA 0+000 ถึง STA 0+068 ขนำด กว้ำง 4.00 ม. ยำว 68 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 272 ตร.ม.
และ STA 0+068 ถึง STA 0+104 กว้ำง
3.00 เมตร ยำว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 120 ตร.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก.ชั้น
3 ขนำด 0.30 เมตร จ ำนวน 6 ท่ อ น และงำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้ อ มป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 62 ข้อ 4 งบประมำณที่ตั้งไว้ 205,100.- บำท คงเหลือ
205,100.- บำท จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 8,700.- บำท คงเหลือรวม 213,800.บำท
-โอนลด จำกค่ำวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท คงเหลือ 39,594.บำท โอนลด 8,700.- บำท คงเหลือรวม 30,894.- บำท
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (หน้าบ้านนายแหลมทอง-หน้าบ้านนายพูลศักดิ์)
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 3 (หน้ำบ้ำนนำยแหลมทอง-หน้ำบ้ำนนำยพูล
ศักดิ์ ขนำด กว้ำง 3.00 ม. ยำว 67 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ
201 ตร.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก.ชั้น3 ขนำด 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน และงำน
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแล
กำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 62 ข้อ 3 งบประมำณ
ที่ ตั้ ง ไว้ 109,000.- บำท คงเหลื อ 109,000.- บำท จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเพิ่ ม จ ำนวน
4,400.- บำท คงเหลือรวม
113,400.- บำท

-20-โอนลด จำกค่ำวัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท คงเหลือ 30,894.บำท โอนลด 4,400.- บำท คงเหลือรวม 26,494.- บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีทั้งหมด 11 โครงกำร ตำมเทศบัญญัติประจำปีงบประมำณ 2559 ซึ่งเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) โครงกำร คสล. ซึ่งก็เกิดคำถำมว่ำกำรกำหนดรำคำกลำงเป็นกำรกำหนดรำคำ ณ ปัจจุบัน
ก็คือช่วงนี้ คือตอนนี้ผมกำลังสร้ำงบ้ำน ซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้ำง ค่ำดิน ปัจจุบันถูกกว่ำที่
ผ่ำนมำ เพรำะรำคำน้ำมันที่ลดลง ปูน 85 บำท ตรำทีพีไอ หิน ก็รำคำ ตันละ 450 บำท
ทรำย คิวละ 320 บำท ซึ่งลดลงมำเยอะ สำม สี ห้ำ เดือนที่ผ่ำน ซึ่งรำคำเกี่ยวกับอุปกรณ์
ก่อสร้ำงก็ลดลงมำก ผมเลยสงสัยว่ำทำไมถึงสวนทำงกับกำรกำหนดรำคำกลำง แต่ทำไมกำร
กำหนดรำคำกลำงถึงเพิ่มขึ้น
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับ สำหรับกำรกำหนดรำคำกลำง เรำจะต้องอ้ำงอิงจำกรำคำวัสดุก่อสร้ำงตำม
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) รำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งรำคำไม่ได้ลดลงมำกเลย แล้วค่ำน้ำมันทำงกองช่ำงก็ใช้
รำคำที่ 20.99 บำท/ลิตร และทำงองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นก็ได้นำตำรำงมำให้
เปรียบเทียบแต่ก็ยังไม่ลดลงจำกค่ำเสื่อมรำคำตัวเดิมเลยครับ มีแต่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเรำจำเป็นที่
จะต้องใช้รำคำ ณ ปัจจุบันเท่ำนั้น ถึงจะสำมำรถตอบคำถำมของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นได้
ว่ำมีที่มำที่ไปได้อย่ำงไร เช่น ทรำย รำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีอยู่ที่ 530 บำท คอนกรีต
สำเร็จรูปรำคำอยู่ที่ 1,859 บำท ซึ่งรำคำยังไม่รวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และค่ำ
ขนส่ง ซึ่งเรำจะต้องอ้ำงอิงรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีด้วยครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ จำกที่ได้ฟังมำแล้ว ตำมที่กองช่ำงได้เสนอมำแล้วทั้ง 11 โครงกำร กะผมมี
(สมำชิกสภำ เขต 2) ควำมเป็นห่วงในเรื่องงบประมำณของ หมู่ 14 เพรำะทุกรำยกำรได้โอนลดมำจำก โครงกำร
คสล. หมู่ 14 แล้วผมขอถำมว่ำ เนื้องำนยังเท่ำเดิมอยู่หรือเปล่ำ หรือโอนลดทั้งงบประมำณ
และเนื้องำนของโครงกำร คสล.หมู่ 14 ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตครับ คือในกรณีกำรโอนลดจำกหมู่ 14 เนื้องำนของโครงกำรยังเท่ำเดิมไม่
(รองนำยกเทศมนตรี) เปลี่ยนแปลง และขออนุญำตเพิ่มเติม กำรกำหนดรำคำเป็นไปตำมหนังสือของ
กระทรวงกำรคลัง หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกำรก่อสร้ำง ตั้งแต่ปี 2555 เรำจะยึดตำม
หนังสือตัวนี้ คือกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงที่เกิน 30 วัน ถ้ำเรำยังไม่ดำเนินกำรก่อสร้ำง
ถ้ำเกิน 30 วัน เรำจะต้องกำหนดรำคำกลำงใหม่ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังในกำร
คำนวณรำคำกลำง ซึ่งเรำจะอ้ำงอิงจำกรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำงได้ชี้แจงไปแล้วครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ขออนุญำตครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำร
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
และข้ำรำชกำรทุกท่ำน กระผมดูรำยกำรที่กองช่ำงขอโอนงบประมำณเพิ่มตำมเทศบัญญัติ
ปีงบประมำณ 2559 ก็ตกใจเหมือนกัน ที่ทำไมงบประมำณจึงเพิ่มขึ้น เมื่อรำยกำรที่ตั้งใน
เทศบัญญัติก็มำจำกประมำณกำรของกองช่ำง ณ ตอนนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนว่ำเรำทำงำนไม่
เรียบร้อย แต่ก็อยำกสอบถำมทำงกองช่ำง เรื่อง กำรกำหนดรำคำกลำง 30 วัน ในกำร
ประมำณรำคำใหม่ ซึ่งตำมหนังสือ ว.27 มีเนื้อควำมว่ำ หน่วยงำนไหนที่ประมำณกำรโดยใช้
มติคณะรัฐมนตรี ปี 2550 หลังจำกมติคณะรัฐมนตรี ปี 2555 ได้ออกมำว่ำถ้ำไม่เกิน 30
วัน ให้ไปดูเลขพื้นฐำนซึ่งอำจจะปรับรำคำใหม่ได้โดย มติคณะรัฐมนตรี ปี 2555 ถ้ำเกิน 30
วัน ก็ให้ปรับรำคำตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี 2555 แต่กำรตั้งเทศบัญญัติปีงบประมำณ
2559 ผมมั่นใจว่ำทำงกองช่ำงใช้มติคณะรัฐมนตรี ปี 2555 เพรำะว่ำเรำตั้งเทศบัญญัติ
ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งคงไม่เกี่ยวกับประเด็นหนังสือ ว. 27 แต่ประเด็นเรื่อง 30 วัน ประมำณ

-21รำคำใหม่ก็เป็นควำมรู้ที่ๆ ที่จริงผมมองว่ำรำคำไหนที่ผิดในส่วนตัวผมมองหลักควำมคุ้มค่ำ
ของรัฐมำกกว่ำ กำรประมำณกำรของกองช่ำงน่ำจะตัดลงตัดขึ้นได้ ในส่วนกำรประมำณกำร
ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทำงกองช่ำงทำงกองช่ำงเองก็ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรกำหนดรำคำ
กลำง จำนวน 3 คน ผมก็มีควำมมั่นใจว่ำ คณะกรรมกำร 3 ท่ำนก็ต้องตรวจสอบดีอยู่แล้ว
อยำกสอบถำมเรื่องประเด็น 30 วัน ประมำณกำรรำคำกลำงใหม่เพื่อให้เข้ำใจตรงกันว่ำปี
ต่อไปจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้อีก ซึ่งกำรจ่ำยขำดเงินสะสมก็เหมือนกัน ซึ่งเรำก็เร่งด่วน
เหมือนกันซึ่งบำงโครงกำรเรำหลัง 30 วัน ด้วยซ้ำว่ำมันใช่ประเด็นไหม ที่จริงท่ำนปลัดก็ว่ำ
เร่งด่วน จึงขออนุมัติมำยังทำงสภำ เพรำะว่ำเร่งด่วนอนุมัติเสร็จก็น่ำจะทำได้เลย แต่บำง
โครงกำรผมมั่นใจว่ำเกิน 30 วัน ด้วยปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ซึ่งเรำมำถกปัญหำกันตรงนี้เรำ
ไม่เห็นหรอก ไม่เห็นเหมือนทำฟ้ำเพดำน อำคำร ห้องประชุม ซึ่งมี ปร.4 แนบท้ำยมำพร้อม
ขอบคุณครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู ขออนุญำตครับท่ำประธำนสภำครับ ในหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำง ในช่วงนี้น้ำมันลด
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ทำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจะมีตำรำงค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำขนส่ง มำให้กับทำงท้องถิ่น
คำนวณรำคำใหม่ ซึ่งรำคำน้ำมันลดลง แต่รำคำเสื่อมรำคำ ค่ำขนส่ง ไม่ได้ลดลงแต่ยิ่งเพิ่มขึ้น
กำรปรับค่ำงำนลงเรำคิดเพียง คือให้ตัดเพียงหลักร้อย ซึ่งเรำจะต้องยึดหลักเกณฑ์เพื่อจะตอบ
คำถำมของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นได้ ซึ่งรำคำเรำจะต้องคิด ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ทำงกองคลัง
ได้ประกำศสอบรำคำ ภำยใน 30 วัน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับทุกท่ำนคงเข้ำใจแล้วใช่ไหมครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมและอภิปรำยอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายสาคร ประทุมศาลา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) และข้ำรำชกำรทุกท่ำน สำหรับเรื่องกำรโอนงบประมำณ ดูจำกรำยละเอียดเหมือนเป็นกำร
บังคับทำงสภำในกำรอนุมัติ เพรำะถ้ำเทศบัญญัติเรำไม่ศักดิ์สิทธิ์ เรำตั้งขึ้นมำทำไม เงินโอน
มันก็นิดเดียว จะขอใครลดก็ได้ แค่หนึ่งพัน สองพัน สำมพัน คงน่ำจะไม่มีปัญหำซึงผมเห็น
ด้วยกับท่ำนหัวหน้ำสำนักปลัด ดูๆแล้วมันเป็นกำรบังเบียดผู้อื่น แล้วท่ำนทุกคิดอย่ำงไร
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสำคร ประทุมศำลำ ที่ท่ำนเป็นห่วงสำหรับผลประโยชน์ของรัฐที่จะได้รับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ในหลักของควำมคุ้มค่ำ และจำกที่ผมได้นั่งฟังผมก็คิดว่ำ เป็นกำรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส
ซึง่ วิกฤต ในที่นี่หมำยควำมว่ำ กำรพิมพ์ผิดในเรื่องของตัวหนังสือ หรือตัวเลข ในเทศบัญญัติ
ส่วนโอกำส ก็คือกำรแก้ไขโอนงบประมำณเพิ่ม เรำพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส เนื้องำนของหมู่
14 ยังอยู่เท่ำเดิม ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้อธิบำยไปแล้ว เนื้องำนคงเดิม
แต่ลดเฉพำะตัวเลข ที่ประมำณกำรผิดไป ซึ่งจะว่ำเป็นกำรกระทบก็ไม่ แต่จะกระทบกับกำร
ทำงำนมำกกว่ำ
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ กระผมว่ำมีควำมกระทบแน่นอนครับ ซึ่งโอนงบประมำณ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ไปแค่ประมำณ 40,000 บำท ก็พิจำรณำเอำนะครับว่ำ ไม่รู้ว่ำกี่โครงกำร ซึ่งบวกลบเป็นเงิน
เป็นเงินสี่หมื่นสำมพันกว่ำบำท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ จำนวน 11 โครงกำร ตำมบันทึกข้อควำมที่ทำงกองช่ำงได้เสนอพิจำรณำอนุมัติในครั้ง
(ประธำนสภำเทศบำล) นี้
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ คือตอนนี้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนไม่เข้ำใจว่ำ ทำงคณะผู้บริหำรไม่ได้ไปรังแกหมู่ที่
14 ซึ่งเรำไม่ได้ไปโอนงบประมำณออกจำกเนื้องำนของหมู่ 14 แต่เงินงบประมำณส่วนนี้

-22เป็นงบประมำณเกินจำกตัวเลขที่พิมพ์ผิดไป และถึงลงมือดำเนินงำนไปแล้ว งบประมำณ
ส่วนเกินก็ต้องคงเหลือ ซึ่งมันเป็นควำมผิดพลำดในเชิงตัวเลขที่ทำงธุรกำรพิมพ์ตัวเลขผิด และ
เมื่อรู้ว่ำตัวเลขผิดงบประมำณคงเหลือเรำก็สำมำรถโอนงบประมำณไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่ได้
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับท่ำนผู้บริหำร ถ้ำผิดในเชิงตัวเลขงบประมำณแต่หมู่ 14 ทำไมโครงกำรอื่น
(สมำชิกสภำ เขต 2) ก็ต้องโอนงบประมำณเพิ่ม
นำยเดชำ ปัตถำวโร ขออนุญำตครับ ทำไมต้องโอนเพิ่มโครงกำรอื่นเพิ่ม หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ ก็ที่ขอโอนงบประมำณเพิ่มหมู่ละหนึ่งพัน สองพัน ซึ่งทำไม่ต้องผิดเหมือนกัน
(สมำชิกสภำ เขต 2) แสดงว่ำ 10 โครงกำรก็ผิดทั้งหมดครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ คือในกรณี จำนวน 11 โครงกำร ซึ่งมันไม่ได้ผิดแต่มันต้องเป็นไปตำม
หนังสือสั่งกำร

นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ คือจะมำเพิ่มงบประมำณเข้ำโครงกำรละหนึ่งพัน สองพัน สำมพัน
(สมำชิกสภำ เขต 2) ผมว่ำมันผิดทั้งหมดเลย
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ คือเรำต้องทำไปตำมหนังสือสั่งกำรว่ำ ภำยใน 30 วัน ถ้ำไม่ปฏิบัติ ไม่ลงมือ
ก่อสร้ำงเรำจะต้องเพิ่มประมำณรำคำใหม่ เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งประเด็นนี้เรำทำตำมหนังสือสั่งกำร
มันเป็นคนละประเด็น คือมันเป็นกำรโอนงบประมำณเพิ่มเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร เมื่อมี
กำรประมำณรำคำกลำงใหม่ รำคำกลำงเพิ่มขึ้น เมื่องบประมำณไม่เพียงพอ เรำก็สำมำรถโอน
งบประมำณจำกงบประมำณส่วนที่เกิดจำก หมู่ 14 งบประมำณส่วนนี้ก็สำมำรถนำไปโอนได้
และไม่กระทบกับงบประมำณที่จะต้องใช้ในโครงกำร หมู่ 14

นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ งบประมำณที่เรำทำข้อบัญญัติไปแล้ว แสดงว่ำโครงกำรอื่น ๆ อีก 10
(สมำชิกสภำ เขต 2) โครงกำรที่งบประมำณไม่เพียงพอ แล้วก็บอกว่ำแต่ละโครงกำรทำตัวเลขงบประมำณไม่ถูกทั้ง
10 โครงกำรนี้เลยใช่ไหมครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ ถูกต้องแล้วครับ จำนวน 10 โครงกำรนี้ไม่ใช่ว่ำเป็นกำรกระทำผิดในเรื่อง
ขอกำรทำงบประมำณ แต่จำนวน 10 โครงกำรมันเพิ่มขึ้นโดยกฎหมำย ระเบียบ ที่จะต้อง
ทำขึ้นใหม่ ให้ถูกต้องตำมระเบียบ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน
(รองนำยกเทศมนตรี) และข้ำรำชกำรทุกท่ำน สำหรับงบประมำณที่พิมพ์ผิดในเรื่องของตัวเลขงบประมำณโครงกำร
ของหมู่ที่ 14 ผมเข้ำใจและแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผมสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับรำคำกลำงที่สูงขึ้น
และลดลง ซึ่งเดียวนี้แต่ก่อนเรำเคยจ้ำงเครื่องมือหนักถั่วเฉลี่ย 8 ชัว่ โมงละ วันละประมำณ
หนึ่งหมื่นห้ำร้อยบำท แต่ทำงจังหวัดอุดรธำนีจัดส่งหนังสือมำเมื่อเดือนที่แล้ว เครื่องมือหนัก
จ้ำงได้แค่วันละแปดพันห้ำร้อยบำทเท่ำนั้น แสดงว่ำลดลง แต่สำหรับโครงกำรประเภท คสล.
นี้ทำไมรำคำถึงสูงขึ้นกับสวนทำงกันกับรำคำปัจจุบัน อยำกขอคำชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่ด้วยครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับท่ำประธำนสภำครับ สำหรับค่ำเครื่องจักรที่ลดลงก็เพรำะว่ำรำคำน้ำมันมันลด
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ลง แต่ว่ำรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีไม่ได้ลดลงอย่ำงปัจจุบัน ซึ่งเรำจะต้องยึดรำคำ
พำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีในกำรประมำณกำรรำคำของงำนก่อสร้ำงหรือโครงกำรของเทศบำล
ของเรำนั้น ค่ำวัสดุก่อสร้ำงจะต้องรำคำเท่ำกันทุกโครงกำร อย่ำงเช่น หมู่ 7 รำคำคอนกรีต

-23สำเร็จรูป อยู่ที่รำคำ 1,850 บำท รำคำคอนกรีตสำเร็จรูปที่จะต้องใช้ในหมู่อื่นๆ ก็จะต้อง
รำคำเดียวกัน คือ 1,850 บำทเหมือนกันซึ่งจะต้องเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ขออนุญำตครับ ที่จริงถ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร ถ้ำจะดูตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีงบ
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
ประมำณ ถ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงกำร แค่ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมำณสำมำรถขออนุมัติ
จำกกำรประชุมผู้บริหำรได้เลยครับ แต่ก็อยำกให้ทำงสภำได้รับทรำบด้วย อย่ำงโครงกำรหมู่ที่
14 งบประมำณเพิ่มขึ้นมำตั้งเยอะ ซึ่งก็ยอมรับว่ำทำงเจ้ำหน้ำที่ประมำณกำรมำผิดหรือทำง
ธุรกำรอำจพิมพ์ผิด ซึ่งในตอนที่สภำอนุมัติก็ไม่ได้มีแบบประมำณกำรให้เรำดูที่ชัดเจน ด้วย
ควำมเร่งรีบขององค์กรเรำ แต่ทำงเจ้ำหน้ำที่ก็ได้รับคำยืนยันจำกทำงกองช่ำงว่ำไม่ได้มีกำร
แบบและยังเหมือนเดิม แต่ก็จะผิดในโครงกำรหมู่ที่ 14 ถ้ำเรำดำเนินกำรก็จะตัดงบประมำณ
ไปประมำณสี่หมื่นบำทเหมือนเดิม ซึ่งทำงกองช่ำงได้แจ้งว่ำรำคำน้ำมันมีควำมผันผวน
พอสมควร แล้วก็มีหนังสือจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นมำยังเทศบำลประมำณ
สองถึงสำมอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ กำรประมำณรำคำให้ใช้รำคำน้ำมันอยู่ที่ 20 บำท/ลิตร ซึ่งรำคำ
น้ำมันจะผันผวนจะลดจะเพิ่มก็ให้อยู่ที่ 20 บำท/ลิตร แต่รำคำน้ำมันในปัจจุบันช่วงนี้อยู่ที่
21 บำท/ลิตรแล้ว แต่เรำก็ยังใช้รำคำน้ำมันอยู่ที่ 20 บำท/ลิตร ในกำรประมำณรำคำ
เหมือนเดิมตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรประมำณกำรก็จะต้องใช้
รำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีครับ
นางสมจิตร กุลธรวณิชย์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน และข้ำรำชกำรทุกท่ำน
(เลขำนุกำรนำยก)
ดิฉันมีควำมสงสัยและขอคำชี้แจงในแต่ละปีเรำจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแปลงโครงกำรอย่ำงนี้
ตลอดไปหรือเปล่ำ หรือปรับตำมรำคำอย่ำงนี้ทุกโครงกำรเลยหรือเปล่ำ อยำกนำเรียนถำม
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับท่ำประธำนสภำครับ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำก่อนที่ทำงกองช่ำงจะดำเนินกำรจัดซื้อ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) จัดจ้ำงโครงกำรใดก็ตำม ทำงกองช่ำงจะดำเนินกำรจัดทำประมำณกำรรำคำกลำงและ
กำหนดรำคำกลำงให้เป็นปัจจุบันอยู่ในห้วงระยะเวลำก่อน 30 วันก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่ง
รำคำจะเพิ่มจะลดก็จะต้องอยู่ที่รำคำปัจจุบัน ณ วันนั้น อยู่ที่รำคำน้ำมัน รำคำพำณิชย์
จังหวัดอุดรธำนี ณ เดือนนั้นด้วย ซึ่งเรำก็ไม่ทรำบล่วงหน้ำได้ว่ำรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเดือนนั้น ถ้ำเพิ่มขึ้นทำงกองช่ำงก็จะทำรำคำประมำณกำรเพิ่มขึ้น ถ้ำ
ลดลงทำงกองช่ำงก็จะทำประมำณกำรลดลง ขอบคุณครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คือตำมที่ผมเข้ำใจว่ำ
(เลขำนุกำรสภำ)
ถ้ำเรำไม่เพิ่ม เรำก็จะขอลดงบประมำณของหมู่ 14 ถูกต้องไหมครับ งบประมำณประมำณ
สี่หมื่นกว่ำบำท เพรำะว่ำตัวเลขมันสลับกัน ซึ่งเรำดำเนินกำรไม่ได้เพรำะรำคำมันสูงเกินครับ
ปกติเรำจะดำเนินโครงกำรอะไรก็ตำม เรำจะดำเนินกำรภำยใน 30 วัน รำคำในกำร
เทียบเคียงเดือนนั้นของรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งในปีไหนมีรำคำเท่ำเดิมเรำก็ไม่ปรับ
รำคำ รำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีมันไม่สูงขึ้นเรำก็ไม่ปรับ คือทำงรัฐเขำจะดูแลผู้รับจ้ำงแต่ก็
จะยึดหลักควำมคุ้มค่ำของรัฐด้วยในกำรทำงำน ทุกประมำณกำรรำคำจะอ้ำงอิงรำคำพำณิชย์
จังหวัดอุดรธำนี เรำมองว่ำตำมหลักปัจจุบันรำคำน้ำมันลดลงจริง แต่รำคำพำณิชย์จังหวัด
อุดรธำนีเพิ่มขึ้น มันสวนทำงกัน ดังนั้นทำงกองช่ำงเลยต้องมำดำเนินกำรปรับรำคำประมำณ
กำรใหม่ ณ ตรงนี้เรำก็ได้วิกฤตของโอกำสที่ว่ำ โครงกำรหมู่ที่ 14 ตัวเลขที่สลับกัน
งบประมำณเหลืออยู่ประมำณสี่หมื่นกว่ำบำทถูกต้องไหมครับ ก็นำมำดอนงบประมำณเพิ่มใน
โครงกำรในเทศบัญญัติแต่ละโครงกำร 11 โครงกำร แต่ถ้ำเรำไม่มีงบประมำณในส่วนนี้เกิน

-24มำ เรำก็จะต้องไปหำงบประมำณจำกส่วนอื่นๆ มำโอนงบประมำณใส่ทั้ง 11 โครงกำร
เหมือนเดิม ถูกต้องไหมครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับ ท่ำนประธำนสภำ ซึ่งอันนี้เรำพูดถึงเป็นโครงกำรในปี 2559 ซึ่งทำงเทศบำล
(รองนำยกเทศมนตรี) ของเรำได้จัดทำร่ำงเทศบัญญัตินั้นอยู่ในปี 2558 ซึ่งกว่ำที่เรำจะได้ดำเนินกำรนี้ เหมือนกับ
ทำงกองช่ำงว่ำรำคำจะเปลี่ยนแปลงภำยใน 30 วัน ถ้ำเรำมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำดนั้น ถ้ำ
ถึงเวลำที่เรำจะทำกำรประมูลงำนของเรำอีกหลำยเดือน รำคำมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกหรือ
ครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับ โครงกำรที่เรำจะทำทั้งสิ้นเป็นโครงกำรเทศบัญญัติปีงบประมำณ 2559
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ซึ่งทำงเทศบำลของเรำก็พร้อมที่จะประกำศสอบรำคำแล้วครับ ซึ่งผมก็ได้จัดทำโครงกำรทั้ง
11 โครงกำร เพื่อเข้ำประชุมสภำนี้แล้วครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ขออนุญำตครับ ที่จริงท่ำนประกำศสอบรำคำ ตอนนี้ท่ำนประกำศทั้งหมด 11 โครงกำรแล้ว
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
แต่งบประมำณก็ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันทั้ง 11 โครงกำร ซึ่งเรำก็จะมำกำรเลี่ยงมำเรื่อยๆ ทยอย
มำเรื่อยๆ ตำมงบประมำณของเรำใช่ไหมครับ ดังนั้นเรำจะยืนพื้นที่รำคำนี่เลยใช่ไหมครับ ถ้ำ
เรำไม่อยำกเปลี่ยนแปลงรำคำ เรำก็ประกำศเทศบัญญัติเสร็จ เรำก็ประกำศสอบรำคำได้เลย
เรำก็ไม่ต้องมำแก้ไขรำคำนี้อีก ซึ่งเรำเอำตำมรำคำประกำศ และในท้ำยประประกำศว่ำจะก่อ
หนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีงบประมำณ ถ้ำเรำประกำศ 10 โครงกำร อำจจะทยอยมำทีละ 3
โครงกำร ๆ ถ้ำมีงบประมำณใช่ไหมครับ ผู้อำนวยกองคลังคนก่อนเคยดำเนินกำรแบบนี้
มำแล้ว
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับ ขอถำมหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ว่ำกำรกำหนดรำคำกลำงกำหนด
(รองนำยกเทศมนตรี) เป็นปีได้หรือไม่
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับ ไม่ได้ครับ ถึงอยำกให้ทำงกองคลังดำเนินกำรประกำศสอบรำคำ 30 วัน
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ให้ได้ผู้รับจ้ำงก่อนแล้ว และถ้ำมีงบประมำณเข้ำมำค่อยดำเนินกำรเรียกผู้รับจ้ำเข้ำมำ
เซ็นสัญญำจ้ำง
นางเพ็ญศรี ชายสีดา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน และข้ำรำกำรทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ซึ่งทำงกองคลังก็บอกว่ำถ้ำเห็นงบประมำณโอนเข้ำมำก็จะไม่ประกำศสอบรำคำ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับเรำให้สิทธิทุกท่ำนในกำรทำงำน ตอนที่เรำจัดทำร่ำงเทศบัญญัติ ทำงกองช่องก็ดำเนิน
(ประธำนสภำเทศบำล) กำรประมำณรำคำในช่วงนั้น ซึ่งมันก็ผ่ำนมำหลำยเดือนกำรเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น เรำก็ยึด
ปัจจุบันถ้ำกองคลังยังไม่ประกำศสอบ และถ้ำวันไหนกองคลังจะประกำศสอบรำคำก็ให้ไปเอำ
รำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีมำดำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้องตำมระเบียบ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใด
จะอภิปรำยและสอบถำมรำยละเอียดอีกไหมครับ
(ไม่ม)ี
ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติโอน
เพิ่มโครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

-25ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 19 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)

(ลงชื่อ)

พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช
แก้วกำ
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี
ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

