รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 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

หัวหน้ำสำนักปลัด
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง

นำยปรีชำ
นำงสำวเยำวรัตน์
นำยสุระพล
นำงสุดำรัตน์
นำยปรีดำ
นำยธนชัย

ปำสำวัน
ผ่ำนสำแดง
ทำปลัด
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ธนสีลังกูร

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

ปำสำวัน
ผ่ำนสำแดง
ทำปลัด
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ธนสีลังกูร

หมำยเหตุ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

ศรุษำ
โพธิ์ศรี
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 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕๕9 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ครัง้ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕9 –
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕9 มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ แล้วนั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9 ในวันที่ 12 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕9
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

-3ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทรำบ มีท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ทรำบเกี่ยวกับเรื่องต่ำงที่เกี่ยวกับตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในช่วง
วันหยุดที่ผ่ำนมำคือ ระหว่ำงวันที่ 5-9 พฤษภำคม 2559 ได้เกิดพำยุฤดูร้อน(เกิดวำตภัย)
ขึ้นที่ตำบลแชแล ทำงคณะผู้บริหำรร่วมกับทำงกองช่ำง และงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
ได้ออกให้ควำมช่วยเหลือพี่น้องประชำชนและสำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีบ้ำนเรือน
ของรำษฎรที่ได้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อนในครั้งนี้ 19 หลังคำเรือน ทำงกองช่ำงได้สำรวจ
ควำมเสียหำยในครั้งนี้และต้องใช้งบประมำณ 75,000 บำท ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในครั้งประกอบด้วย
1. นำงสำวสุมนัศ กิติรำช บ้ำนเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 คอกสัตว์ได้รับควำมเสียหำยทั้ง
หลัง
2. นำงโสภำ เกิดเพชร บ้ำนเลขที่ 280 หมู่ที่ 3 หลังคำโรงเก็บพืชผลกำรเกษตรได้รับ
ควำมเสียหำยบำงส่วน

-43. นำยนิณวน ปัตถำวะโร บ้ำนเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
4. นำยขวัญชัย ศรีหัวโทน บ้ำนเลขที่ 266 หมู่ที่ 3 หลังคำโรงเก็บพืชผลกำรเกษตร
ได้รับควำมเสียหำยบำงส่วน
5. นำงบุญมี โสภำกุล บ้ำนเลขที่ 32 หมู่ที่ 3 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำยทั้งหลัง
6. นำยจันที ปุรำโส บ้ำนเลขที่ 166 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำยทั้งหลัง
7. นำงสำยทอง นะวะศรี บ้ำนเลขที่ 228 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
8. นำยพนมไพร ไชยดี บ้ำนเลขที่ 209 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
9. นำงจันสี เคนมี บ้ำนเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำยบำงส่วน
10. นำยวัชรพล กิติรำช บ้ำนเลขที่ 230 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
11. นำยสุขี จันร์โสดำ บ้ำนเลขที่ 270 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
12. นำงสงวน นำเจริญ บ้ำนเลขที่ 272 หมู่ที่ 4 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
13. นำงวำสนำ สรวงศิริ บ้ำนเลขที่ 207 หมู่ที่ 5 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
14. นำยสรำวุฒิ คำพิระ บ้ำนเลขที่ 92 หมู่ที่ 8 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
15. นำยสมภรณ์ โพตะคำม บ้ำนเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
16. นำงจอมทัน สุขรมย์ บ้ำนเลขที่ 73 หมู่ที่ 9 ประตูและหลังคำบ้ำนได้รับควำม
เสียหำยบำงส่วน
17. นำยเมฆ อัญชัยศรี บ้ำนเลขที่ 76 หมู่ที่ 9 หลังคำห้องน้ำได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
18. นำงสุบัน บุตตะคุณ บ้ำนเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
19. นำยจันทร์ ศรีเพชร บ้ำนเลขที่ 47 หมู่ที่ 9 หลังคำบ้ำนได้รับควำมเสียหำย
บำงส่วน
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขออนุญำตครับ สำหรับวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ทำงเทศบำลตำบลแชแล
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) จะต้อนรับปลัดเทศบำลตำบลแชแลคนใหม่ และรับประทำนอำหำรเที่ยงร่วมกัน จึงขอเรียน
เชิญท่ำนสมำชิกเข้ำร่วมคณะต้อนรับปลัดคนใหม่และส่งปลัดคนเดิม เพื่อไปปฏิบัติงำนที่
เทศบำลตำบลผักตบ
ที่ประชุม

รับทรำบ

-5นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับเรื่องต่ำงที่เกี่ยวกับตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) อีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ไม่มีระเบียบวาระ ที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปี ๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/178 ลงวันที่ 3 พ.ค. 59
ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี
๒๕๕9 และกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2559 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ขอเรียน
เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำย ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ
ขอเชิญครับ
๔.1 การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจาปี
๒๕๕9
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณ ขอชี้แจงรำยละเอียด
(เลขำนุกำรสภำ)
ดังนี้
(๑) กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕9 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
๔.1 การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจาปี
๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่องขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นที่ตำบลแชแลและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของเทศบำล
ตำบลแชแล ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำลตำบลแชแล
ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง

-6หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน
รำยละเอียดดังนี้ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกสร-ถนนหลวง)
รำยละเอียดตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/178 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม ๒๕๕9
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อำนำจหน้ำที่ตำม
มำตรำ 50 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร (2) ให้มีและบำรุงทำง
บกและทำง และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล หน้ำที่ในกำร
จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง และกำรจัดให้มี
และบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศ
บัญญัติประจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอรำยละเอียดเพิ่มเติมกำรพิจำรณำ
(ประธำนสภำเทศบำล) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกสร – ถนนหลวง) ขอเชิญครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ทำงกองช่ำง มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณโครงกำรใน
เทศบัญญัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติ
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/178 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม ๒๕๕9 คือโครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกสร – ถนนหลวง) ซึ่งถนนเส้นนี้เดิมจำกบ้ำนนำงเกสรถึง
ถนนหลวง จะติดถนนหลวงครับ แต่ประมำณ 2-3 ปีที่แล้ว ทำงเทศบำลตำบลแชแลได้ทำ
กำรขออนุญำตเชื่อมถนนหลวงไปแล้วครับ ซึ่งในกำรขอเชื่อมทำงหลวงทำงเรำจะขอไปเฉพำะ
ถนนเส้นหลัก ถ้ำไม่ใช่ถนนเส้นหลัก เรำจะไม่ได้ทำกำรขออนุญำตเชื่อมทำงหลวงไปครับ แต่
พอมำถนนเส้นนี้ เรำก็ไม่ได้ทำกำรขอเชื่อมทำงหลวงไป ทำงกองช่ำงก็จะขอตัดช่วงระยะที่จะ
เชื่อมทำงหลวงลงประมำณ 16.50 เมตร ให้เหลือเพียง 200 เมตร ควำมกว้ำง 3.50
เมตร หนำ 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 700 ตำรำงเมตร งบประมำณ 406,300 (สี่
หมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน) มีรำยละเอียดดังนี้ รำยกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จำนวน ๑ รำยกำร สืบเนื่องมำจำกถนนเส้นเดิมเป็นถนนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเทศ
บัญญัติ
รายการเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกษร-ถนนหลวง) ขนำด กว้ำง 3.50

-7เมตร ยำว 216.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 757.75 ตร.ม. และ
หรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 406,300 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เทศ
บัญญัติหน้ำ 66 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 63 ข้อ 7
ข้อความใหม่
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกษร-ถนนหลวง) ขนำด กว้ำง 3.50
เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 700 ตร.ม. และหรืองำน
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแช
แลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 406,300 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เทศบัญญัติหน้ำ
66 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 63 ข้อ 7
ดังนั้น กองช่ำง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยกำรโครงกำรในเทศ
บัญญัติพ.ศ.๒๕๕9 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ
คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรนะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด ซึ่งเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จำกบ้ำนนำงเกษร-ถนนหลวง) ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำ
รำยละเอียดและสอบถำมเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำทุกท่ำนและคณะผู้บริหำร สำหรับเรื่อง
(สมำชิกสภำ เขต 2) กำรขออนุญำตทำงหลวงถนนเส้นนี้ เทศบำลตำบลแชแลของเรำขออนุญำตแล้วไม่ใช่หรือ
ครับ ถนนภำยในตำบลแชแล ทำได้หมดแล้วไม่ใช่หรือครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู ครับ คือทำงเรำได้ขออนุญำตเชื่อมทำงหลวงหมดทุกเส้นทำงภำยในตำบลแชแลครับ แต่ทำง
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) หลวงเขำอนุญำตเฉพำะแต่ทำงสำยหลัก หรือว่ำทำงหลวงท้องถิ่นที่เรำขึ้นทะเบียนไว้
แต่พอดีสำหรับเส้นนี้ที่เรำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงเทศบำลตำบลแชแลยังไม่ได้
ดำเนินกำรขอเชื่อมทำงหลวงไว้ เนื่องจำกไม่ใช่เส้นทำงหลัก ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หัวหน้ำสำนักปลัด)
ขออนุญำตสอบถำม ในกรณีโครงกำรนี้ที่เรำกำลังพิจำรณำ ซึ่งมีลักษณะแบบนี้หลำยโครงกำร
ในกำรขอเชื่อมต่อถนนหลวง ซึ่งทำงเทศบำลตำบลแชแล เรำขออนุญำตเฉพำะทำงหลวง
ท้องถิ่น คือประเด็นแรก แล้วทำงหลวงท้องถิ่น คืออะไร ประเด็นที่สอง ถ้ำจะขออนุญำตต้อง
ใช้ระยะเวลำเท่ำไร รบกวนทำงกองช่ำงชี้แจงให้ที่ประชุมรับทรำบ เพื่อควำมเข้ำใจตรงกัน
นายธนชัย ธนสีลังกรู ขออนุญำตครับ จะชี้แจงเรื่องระบบทำง ครับ ซึ่งถนนทำงหลวงจะมีโครงข่ำยถนน ซึ่งกำร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) เชื่อมทำงนี้ จะเชื่อมทำงจำกทำงหลวง คือกรมทำงหลวง ซึ่งเป็นเส้นหลัก ทำงหลวง
ท้องถิ่น คือเส้นรอง และทำงหลวงภำยในตำบลแชแล ครับ ซึ่งในกำรขอเชื่อมทำงหลวงเส้น
หลัก คือเส้นใหญ่ เส้นที่หนึ่ง ก็เปรียบทำงหลวงท้องถิ่น เป็นโครงข่ำยเหมือนลำห้วย คือ
แม่น้ำกับลำห้วย ท่ำนสมำชิกลองมองภำพตำมดูนะครับ

-8นายสุระเดช แก้วกา กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ สมำชิกทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร คือผมขอยกประเด็นง่ำยๆ
(สมำชิกสภำ เขต 2) อย่ำงซอยเข้ำบ้ำนผม พอจะออกถนนหลวงก็กระโดนขึ้นลงทุกครั้ง ในกรณีเข้ำข่ำยไหม
ที่จะต้องขออนุญำตกรมทำงหลวง ซึ่งถนนคอนกรีตไม่ได้เชื่อมทำงหลวงเลย ขอบคุณครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู ขออนุญำตครับ ก็คือเรำทำตำมระเบียบ ซึ่งพูดกันตำมตรงเลยว่ำในกำรก่อสร้ำงถนนเส้นใด
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) เส้นหนึ่ง เรำต้องขออนุญำตเชื่อมทำงหลวงไว้ และประมำณ 2-3 ปีมำแล้ว ทำงกอง
ช่ำงได้เข้ำใจว่ำ ทำงเทศบำลตำบลแชแลได้ขออนุญำตเชื่อมทำงหลวงท้องถิ่นไว้หมดแล้ว ทุก
ๆ เส้น แต่เมื่อตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินกำรลงงำน ปรำกฏว่ำถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ขอเชื่อมถนน
หลวงไว้ ทำงกองช่ำง จึงขอทำบันทึกชี้แจงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติให้ลดระยะทำงลง
เหลือเพียง 200 เมตร เพื่อลดปัญหำกับทำงหลวง ซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่ แต่ถ้ำจะขออนุญำต
เชื่อมกับทำงหลวงใหม่ในครั้งนี้ ผมกลัวว่ำมันจะล่ำช้ำ กว่ำจะดำเนินกำรขอเสร็จ ผู้ว่ำรำชกำร
ลงมำตรวจดู แนะนำขั้นตอน กำรขออนุญำต ต่อไป ทำงกองช่ำงกลัวว่ำงบประมำณของเรำ
จะตกไปเสียก่อน ก็เลยขออนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติต่อสภำ เพื่อควำม
สะดวกในกำรดำเนินกำรและลดขั้นตอนกำรทำงำน ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง สำหรับคำชี้แจงและข้อมูลที่นำเสนอ
(ประธำนสภำเทศบำล) และในประเด็นนี้ ผมก็เห็นหลำย ๆที่ ๆทำไปแล้วเกิดทำงหลวงเขำจะดำเนินกำรวำงท่อ มีคน
ถมที่ด้ำนใน ทำงถนนหลวงก็ต้องขุด ถนน คสล. ที่เรำทำออกไป เพรำะตรงนั้นเป็นพื้นที่เขต
รับผิดชอบของทำงหลวง เรำจะต้องทำตำมระเบียบ ทำให้มันถูกต้อง สำหรับประเด็นนี้ มี
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ เชิญครับ
นายสาคร ประทุมศาลา ผมเห็นด้วยกับท่ำนปรีชำ ปำสำวัน หัวหน้ำสำนักปลัด ถ้ำเรำทำกำรขออนุญำตใหม่ เรำจะใช้
(สมำชิกสภำ เขต 2) เวลำนำนเท่ำไหร่ ใช้ระยะเวลำนำนเท่ำไหร่ในกำรขออนุญำต ถ้ำดำเนินกำรขออนุญำตใหม่ได้
ผมก็อยำกจะให้ดำเนินกำร สมมุติว่ำ เรำขออนุญำตใหม่จะต้องใช้ระยะเวลำ 7 วัน 10 วัน
หรือ 15 วัน ถ้ำทำได้ผมก็อยำกจะให้ดำเนินกำรขออนุญำต เพื่อควำมปลอดภัยของ
ประชำชนในกำรสัญจร ซึ่งอำจเกิดอุบัติเหตุได้
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ คือในลักษณะที่เรำดำเนินกำร ถ้ำเรำดำเนินกำรไปเรำมีโอกำสโดน
(เลขำนุกำรสภำ)
ตัดไปแน่นนอน ส่วนท่อ ซึ่งเรำเป็นห่วงในเรื่องงบประมำณ ซึ่งช่วงนี้เรำก็เริ่มทำงำน ซึ่ง
ประเด็นที่สอง ถ้ำเรำจะขออนุญำตทำงหลวงไปและถ้ำให้ดำเนินกำรขออนุญำต ซึ่งเรำจะต้อง
มำคุยกันว่ำเรำจะเอำประเด็นไหน มำพิจำรณำ สำมำรถมองได้สองประเด็นครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ ในกำรขอเชื่อมทำงในแง่ของกำรก่อสร้ำง ในแง่ของกฎหมำยและกำรจัดสรร
งบประมำณ สำหรับกำรไปทับที่ส่วนบุคคล ทำงหลวงเป็นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมครับ เรำจะไป
สร้ำงทับที่ส่วนบุคคลไม่ได้ ประเด็นที่หนึ่ง สำหรับประเด็นที่สอง ที่ถนนบ้ำนดอนเงินมีแต่ทำง
เทศบำลดำเนินกำรเอง พอหน่วยงำนประปำดำเนินกำรขออนุญำตทำงหลวงแล้ว ก็
ดำเนินกำรขุดและตัดทำงเลยครับ แล้วกำรที่เรำจะสร้ำงถนนนั้น สำหรับหลักในกำรสร้ำง
ถนนทำงหลวงนั้น ซึ่งถนน มี 3 ส่วน เขำจะสร้ำงถนนหนึ่งส่วน และแบ่งไว้ข้ำงละส่วน ดังนั้น
กำรที่เรำจะเชื่อมถนนหลวงไม่ได้ แล้วเรำจะเอำงบประมำณไปสร้ำงในถนนของเขำคงไม่ได้
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)

-๙นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ สมำชิกทุกท่ำนและคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
(สมำชิกสภำ เขต 2)
จริง ๆ แล้ว ทำงหลวงเขำแบ่งแนวเขตด้ำยซ้ำย – ขวำไว้แล้ว ถ้ำเรำจะดันทุลัง เขตทำงหลวง
เขำมีขอบเขตอยู่แล้ว ถ้ำมันเป็นควำมสะดวกสบำยของประชำชนในพื้นที่ในกำรสัญจร แต่ถ้ำ
เรำเป็นกำรลุกล้ำ เรำจะไม่เป็นกำรเสียงงบประมำณในส่วนนี้เปล่ำประโยชน์หรือเปล่ำ ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำเขต 2 สำหรับในควำมคิดของผม
(ประธำนสภำเทศบำล) ในช่วงระยะเวลำตอนนี้ ในส่วนนี้เรำน่ำจะดำเนินกำรในส่วนที่เรำรับผิดชอบ ไม่ควรให้ไป
ก้ำวก่ำยในหน่วยงำนอื่น ควรจะดำเนินกำรในส่วนที่เรำมี เพื่อพี่น้องประชำชนของเรำ และ
ถูกต้องตำมระเบียบ เรำจะขอมติเป็นข้อ ๆ ไปครับ
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และรำยเอียดเพิ่มเติมจำก
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงแล้วนั้น เห็นควรอนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นควรอนุมัตอิ นุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒9
๔.2 การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติและโอน
งบประมาณเพิ่ม ประจาปี ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและโอน
(ประธำนสภำเทศบำล) งบประมำณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/177 ลงวันที่ 3 พ.ค.
59 ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนโครงกำรและขอ
โอนงบประมำณเพิ่ม เพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่อง เพื่อ
เพื่อพิจำรณำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและโอนงบประมำณ
เพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นที่ตำบลแชแล
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของเทศบำลตำบลแชแล ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำลตำบลแชแล
ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดดังนี้ โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ที่ 10 ตำมบันทึก อด
72605/177 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2559
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อำนำจหน้ำที่ตำม

-๑๐มำตรำ 50 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร และหน้ำที่อื่นตำมที่
กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ
และโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำม
ภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขออนุมัติ
(ประธำนสภำเทศบำล) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี 2559
ขอเชิญครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร มีเรื่องจะที่นำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) เรียนเพื่อพิจำรณำ อนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ
และโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/177 ลงวันที่
3 พฤษภำคม ๒๕๕9 รำยละเอียดดังนี้
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ
1. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 10
ข้อความเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ที่ 10 ขนำด 10.00 x 11.00 เมตร เป็นเงินจำนวน 895,000
บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบ
ลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2559-2561 หน้ำ 80 ข้อ 156
ข้อความใหม่
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ (เตำเดี่ยว ขนำด 4.00 x 8.00 เมตร) บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ 10 เป็นเงิน
จ ำนวน 895,000 บำท (เก้ ำ แสนหนึ่ ง หมื่ น สำมพั น บำทถ้ ว น) ตั้ ง จ่ ำ ยจำกแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 80 ข้อ
156 ครับ ผมขออธิบำยเพิ่มเติม คือขนำดเดิม 10.00×11.00 เมตร ขณะดำเนินกำร
จัดทำเทศบัญญัติ ทำงกองช่ำงได้ดำเนินกำรวัดจำกพื้นที่รอบลำนเมรุ แต่ในควำมเป็นจริงใน
กำรตั้งเทศบัญญัติ เรำจะต้องใช้เฉพำะขนำดของตัวอำคำรเมรุ ทำงกองช่ำงจึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ และโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบในกำรจัดตั้งเทศบัญญัติ และรำยกำรโอนเพิ่ม ดังนี้
รายการโอนงบประมาณ
-โอนเพิ่ม โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ (เตำเดี่ยว ขนำด 4.00 x 8.00 เมตร) บ้ำนดอนเงิน หมู่ที่
10 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่
ดิน และสิ่ ง ก่อ สร้ ำง ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 80 ข้อ 156
งบประมำณตั้งไว้ 895,000 บำท แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่พอจ่ำย จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม
18,000 บำท

-๑๑- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณตั้งไว้ 1,468,788 บำท งบประมำณคงเหลื อ
913,007.70 บำท ขอโอนลด 18,000 บำท คงเหลือรวม 895,007.70 บำท
ดังนั้น กองช่ำง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและ
โอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี 2559 ในรำยกำรดังกล่ำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒9 กำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น และข้อ27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนงบประมำณเพิ่ม ให้เป็น
อำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับโครงกำรนี้ เป็นโครงกำรแรก ตั้งแต่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จนเป็นเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) เป็นโครงกำรสร้ำงเมรุ รู้สึกว่ำประชำชนให้ควำมสนใจในโครงกำรนี้พอสมควร
นายสุเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรทุก
ท่ำน กระผมนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 มีควำมสงสัยอยำกสอบถำม คือ
ข้อควำมเดิม สร้ำงเมรุ ขนำด 10.00×11.00 เมตร แต่ข้อควำมใหม่ ขนำด 4.00 x
8.00 เมตร แต่ทำไมด้ำนงบประมำณจึงเพิ่มขึ้น ขอสอบถำมครับ

นายธนชัย ธนสีลังกรู ขออนุญำตตอบคำถำมท่ำนสมำชิก ครับ ข้อควำมเดิม ขนำด 10.00×11.00 เมตร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) คือขนำดพื้นที่โดยรอบลำนเมรุ แต่ในกำรตั้งเทศบัญญัติ คือจะต้องตั้งตำมตัวอำคำรเมรุ
ซึ่งวัดขนำดได้ 4.00 x 8.00 เมตร เรำจะต้องตั้งตำมตัวอำคำรเมรุ ครับ
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ นับเฉพำะตัวอำคำรเมรุ ไม่รวมบริเวณลำนใช่ไหมครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2 )
นายธนชัย ธนสีลังกรู ครับ เรำคิดเฉพำะตัวอำคำรเมรุ ไม่รวมบริเวณลำนเมรุ เรำจะไม่นำเอำบริเวณลำนมำคิด
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) คำนวณรำคำก่อสร้ำง ที่ทำงกองช่ำงขอเปลี่ยนแปลงและคำนวณรำคำใหม่ในกำร
ก่อสร้ำงเมรุ เรำทำตำมรำคำพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนีที่เพิ่มขึ้น ทำให้รำคำเพิ่มขึ้นอีก
18,000 บำท(หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอภินันท์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ ผมดีใจที่โครงกำรแต่ละโครงกำรได้ดำเนินกำรไปตำมปีงบประมำณ แต่ละ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ครั้งแต่ละครำว พี่น้องประชำชนก็อยำกจะดูผลงำนของท่ำนสมำชิก เพรำะว่ำในปีนี้ก็เป็นปี
สุดท้ำยของกำรเป็นสมำชิก ผมอยำกให้ทุกท่ำนทุกเขต อยำกจะให้ปรำกฏผลงำนด้วยเช่นกัน
อยำกขอให้ทำงคณะผู้บริหำร ช่วยพิจำณำให้เห็นผลงำนในทุก ๆ โครงกำรด้วยครับ ผมก็ไม่
เข้ำใจครับว่ำ ขนำดเมรุ 10.00×11.00 เมตร ยังไม่เข้ำใจว่ำคิดทั้งรวมลำน และเปลี่ยนมำ
เป็นขนำด 4.00×8.00 เมตร ที่คิดเฉพำะตัวอำคำรที่สร้ำงเมรุ ก็เข้ำใจ และไม่เป็นไร หมู่ที่
2 ก็ยังรอคิวต่อไปอยู่ครับ จึงขอเพิ่มในแผนพัฒนำสำมปี เพรำะว่ำทำงตำบลแชแลของเรำนี้
ยังขำดเมรุ อยู่ที่ หมู่ 2 ก็อยำกฝำกกองช่ำงในกำรปรับเข้ำแผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ
2560 และฝำกทำงคณะจัดทำแผนนำเอำเข้ำแผนให้ผมด้วย ขอบคุณครับ

-๑๒นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมเห็นด้วยที่จะสร้ำงเมรุในบ้ำนเหล่ำเชียงสม หมู่ที่ 2 เพรำะว่ำหมู่ที่ 2 ยังไปใช้เมรุ
(ประธำนสภำเทศบำล) ร่วมกับหมู่ที่ 7 มีท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
ไม่มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดพิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
ได้เสนอมำขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติและโอนงบประมำณ
เพิ่ม ประจำปี 2559 ด้วย คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียง
เป็ น เอกฉั น ท์ แ ละได้ ด ำเนิ น กำรถู ก ต้ อ งตำมระเบี ย บ กระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยวิ ธี
งบประมำณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒9 กำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติ ของ
สภำท้องถิ่น และข้อ27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนงบประมำณเพิ่ม ให้เป็นอำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น
๔.3 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่(กองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 จัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/180 ลงวันที่ 3 พ.ค.59
ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีพ.ศ.๒๕๕9
ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวะโร เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่องขอ
(รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัตโิ อนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
(กองช่ำง)
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำลตำบลแชแล
ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 3 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้ตำม
บันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/180 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม ๒๕๕9
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (หน้ำบ้ำนนำยสำคร-บ้ำนนำงสำยสวำท)
จำนวน 188,600 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบำท)
2. โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 5,11 จำนวน 72,000 บำท(เจ็ดหมื่นสองพัน
บำทถ้วน)

-๑๓3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นกลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 จำนวน 436,000 บำท(สี่แสน
สำมหมื่นหกพันบำทถ้วน)
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อำนำจหน้ำที่ตำม
มำตรำ 50 คือ อำนำจหน้ำที่ที่บังคับ ที่เทศบำลจะต้องดำเนินกำร (2) ให้มีและบำรุงทำง
บกและทำง และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล หน้ำที่ในกำร
จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง และกำรจัดให้มี
และบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศ
บัญญัตปิ ระจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (หน้ำบ้ำนนำยสำคร-บ้ำน
นำงสำยสวำท) (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) รำยละเอียดตำมประมำณ
กำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติก่อสร้ำงถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 (หน้ำบ้ำนนำยสำคร-บ้ำนนำงสำยสวำท) จำนวนเงิน 188,600 บำท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน)
รายการโอนงบประมาณ
-.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (หน้ำบ้ำนนำย
สำคร-บ้ำนนำงสำยสวำท) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 106 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
ขนำดอื่นๆ ที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 318 ตำรำงเมตร พร้อมเททำงเชื่อม คสล. พื้นที่ผิว
จรำจรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 40 ตำรำงเมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมเสริมลูกรังไหล่ทำงเฉลี่ย
ข้ำงละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมวำงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร จำนวน 18 ท่อน
และหรื อ งำนอื่น ๆตำมควำมเหมำะสม พร้ อมป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำร (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน 188,600.- บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน
หกร้อยบำทถ้วน) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 63 ข้อ 5
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณตั้งไว้ 1,468,788 บำท งบประมำณคงเหลื อ
895,007.70 บำท ขอโอนลด 188,600 บำท คงเหลื อรวม 706,407.70 บำท
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งเรำจะพิจำรณำที่ละโครงกำรครับ
เชิญอภิปรำยครับ

-14นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมสงสัยว่ำ
โครงกำรของหมู่ที่ 3 นี้ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติ ทำไมสำมำรถโอนลดได้เต็มจำนวน หนึ่งแสน
แปดหมื่นแปดพันหกร้อยบำท ที่จริงน่ำจะตั้งอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งในงบประมำณในเทศ
บัญญัติ แต่สำมำรถโอนลดจำกเงินเดือนข้ำรำชกำร จำนวนเต็ม 188,600 บำท(หนึ่งแสน
แปดหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน)
ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรหมู่ที่ 3 ไม่มีในข้อบัญญัติ แต่อำศัยเงินเหลือมำตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ ครับ
ขออนุญำตครับ ทำไมเรำไม่จัดอยู่ในรำยกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตครับ เงินในส่วนนี้ยังไม่ได้เป็นเงินสะสม แต่เป็นเงินเหลือระหว่ำปี เรำสำมรถมำตั้ง
(รองนำยกเทศมนตรี) เป็นรำยกำรใหม่ได้ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม ครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ผมเข้ำใจแล้วครับ ไม่ผิดระเบียบใช่ไหมครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ สำหรับกำรโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ถ้ำมีควำมจำเป็นก็สำมำรถโอนงบประมำณ
(เลขำนุกำรสภำ)
ใหม่ได้ครับ เพื่อพัฒนำในส่วนนี้ ไม่ผิดระเบียบครับ
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญำตครับ ผมว่ำเงินในส่วนนี้ของแต่ละโครงกำร ผมคิดว่ำจะตกเป็นเงินสะสมเลยครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ครับ เงินในส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสมเมื่อตอนสิ้นปีงบประมำณ ครับ
(เลขำนุกำรสภำ)
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ในกรณีนี้ไม่ได้อยู่ในควำมดูแลขอสภำหรือครับ หรือฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ดำเนินกำรและจัดกำรได้เลยหรือครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ คือในส่วนนี้ทำงผู้บริหำรมองว่ำ ถ้ำเอำเงินส่วนนี้ไว้ก็จะตกเป็นเงินสะสมและถ้ำจะจ่ำยขำด
(เลขำนุกำรสภำ)
เงินสะสมมันจะยุ่งยำก แต่ถ้ำเรำเอำเงินในสวนนี้มำใช้พัฒนำก่อน ถึงควำมจำเป็น ถ้ำทำงสภำ
เห็นด้วยกับทำงผู้บริหำรเสนอ ที่ทำงผู้บริหำรเป็นกำรนำเสนอต่อสภำ ซึ่งผู้บริหำรมองว่ำ
ถ้ำมันอยู่ในแผนพัฒนำสำมปีและมีควำมจำเป็น ก็สำมำรถนำไปใช้ได้และเสนอต่อสภำ
เห็นชอบ แต่ถ้ำสภำไม่เห็นชอบด้วยในกำรตั้งรำยกำรใหม่ ก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งสังเกตได้
ว่ำถ้ำเป็นประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำนจะนำเข้ำเสนอต่อสภำอนุมัติ ไม่เหมือนกับรำยจ่ำยประจำ
ซึ่งมันจะแตกต่ำงกันครับ คือประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำและสิ่งก่อสร้ำง จะต้องเข้ำ
สภำเพื่อขออนุมัติทุกโครงกำร ครับ
นางจิตรามณี เคนมี อยำกสอบถำมในส่วนนี้ว่ำสำหรับถนนเส้นนี้ที่ขออนุมัติตั้งรำยใหม่ สำมำรถเกิดประโยชน์
(สมำชิกสภำ เขต 1)
มำกน้อยหรือเปล่ำต่อประชำชนที่ใช้สัญจรไปมำ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ผมคิดว่ำกำรสร้ำงถนนมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นละครับ ถ้ำมีถนนที่สะดวกสบำยในกำรสัญจร
(สมำชิกสภำ เขต 1) ประชำชนก็อยำกจะเข้ำไปใช้สัญจร ไม่ว่ำถนนเส้นไหน ถ้ำมีกำรกำรทำให้ปลอดภัยก็มี
ประโยชน์ทั้งนั้น ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมอยำกให้อิสระกับทุกท่ำนในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำย เพื่อให้เกิดประโยชน์
(ประธำนสภำเทศบำล) สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ ครับ
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ครับ ในส่วนโครงกำรนี้ มีในแผนพัฒนำสำมปีแล้วใช่ไหม ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ขออนุญำตครับ มีในแผนพัฒนำสำมปี หน้ำ 63 ครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)

-15นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกไหม ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9ด้วย
คะแนน 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คือนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2
เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
2.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 11
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงโครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 11
(ประธำนสภำเทศบำล) เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 11 ตำมบันทึก อด 72305/180
ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 โดยกำรติดตั้งถังกรองน้ำเพิ่มสำหรับใช้ก๊กเก็บน้ำเพื่อใช้ในกำร
อุปโภคบริโภค ขนำด 32 นิ้ว พร้อมสำรกรอง คำร์บอน+เรซิ่น จำนวน 400 ลิตร โดย
รำยโอนงบประมำณดังนี้ ครับ
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 5,11 โดยกำรติดตั้งถัง
กรองน้ำ สแตนเลส ขนำด 32 นิ้ว พร้อมสำรกรอง คำร์บอน+เรซิ่น จำนวน 400 ลิตร
พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจำนวน 72,000.- บำท (เจ็ดหมื่นสองพันบำทถ้วน) ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 85 ข้อ 13
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณตั้งไว้ 1,468,788 บำท งบประมำณคงเหลื อ
706,407.70 บำท ขอโอนลด 72,000 บำท คงเหลือรวม 634,407.70 บำท
ทำงกองช่ำงเรำจะเพิ่มถังกรองน้ำให้กับบ้ำนหนองแวงด้วยครับ ซึ่งเรำได้ทำกำรขุดลอกสระ
และทำคันดินรอบสระให้ใหม่แล้วนั้นครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายจาตุรงค์ ชานาญสาร ขนำดถังกรองน้ำสแตนเลส ขนำด 32 นิ้ว มันไม่ขนำดเล็กไปหรือครับ
(รองประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ทำงกองช่ำง ได้นำขนำด 32 นิ้ว ใช้ ครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายจาตุรงค์ ชานาญสาร ปริมำณ 400 ลิตร ใช่ไหมครับ
(รองประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ ปริมำณ 400 ลิตร พร้อมสำรกรอง คำร์บอน+เรซิ่น ครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)

-16นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ ถ้ำเรำเปลี่ยนชื่อมำเป็นคำว่ำ “บ้ำนหนองแวง” ได้ไหมครับ คือถ้ำเรำจะ
เจำะจงเฉพำะหมู่ที่ 11 อำจเกิดปัญหำกำรใช้น้ำประปำร่วมกันกับ หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองแวง
ใหญ่
นายสาคร ประทุมศาลา คือผมอยำกสอบถำมว่ำ ตอนนี้น้ำประปำยังใช้ร่วมกันทั้งสองหมู่บ้ำนหรือเปล่ำครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายเดชา ปัตถาวโร คือในตอนนี้ผมกลัวมันเป็นเงื่อนไขในกำรใช้น้ำประปำร่วมกันระหว่ำงหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 5
(รองนำยกเทศมนตรี) ผมขอเปลี่ยนไดไหมบ้ำนหนองแวงน้อย หมู่ 11 เป็น “บ้ำนหนองแวง” ให้ทั้งสองหมู่บ้ำนได้
ใช้ร่วมกัน ครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ คือเรำจะต้องไม่ระบุชื่อหมู่บ้ำนลงไปในชื่อโครงกำร ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ ผมขอเสนอว่ำให้เพิ่มเติมลงไปในโครงกำรเลยว่ำ
(สมำชิกสภำ เขต 2) หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ สำหรับโครงกำรนี้ก็จะเป็นเป็นชื่อ “โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 5,11
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) พร้อมสำรกรอง คำร์บอน+เรซิ่น จำนวน 400 ลิตร พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจำนวน
72,000.- บำท (เจ็ดหมื่นสองพันบำทถ้วน)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

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

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 5
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นกลำง
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำน หมู่ที่ 5 เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นกลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 ตำมบันทึก อด
72305/180 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 ซึ่งโครงกำรนี้จะเปลี่ยนจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ เปลี่ยนมำเป็น โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นกลำงบ้ำน หมู่ที่ 5
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่ ) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นกลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 ขนำด
กว้ำง 5.00 เมตร ควำมยำวรวม 173 เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 865 ตร.ม.และหรือ
งำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน
436,000 บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี
2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) หน้ำ 40 ข้อ 1
- โอนลด จากโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ หมู่ 5 รำงระบำยน้ำ ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร
ลึก 0.58 เมตร ยำว 119 เมตร พร้อมฝำปิด และรำงระบำยน้ำ ขนำด 0.30 เมตร ลึก
0.30 เมตร ยำว 110 เมตร พร้อมฝำปิด และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อม

-17ป้ ำ ยประชำสั ม พัน ธ์ โ ครงกำร (ตำมแบบที่เ ทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) เป็ นเงิน จ ำนวน
436,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่ำ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 62 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 79 ข้อ 145
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตครับ คือทำงคณะผู้บริหำรได้เล็งเห็นปัญหำของพี่น้องประชำชนในกำรสัญจร
(รองนำยกเทศมนตรี) จึ่งได้ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่ และโอนโอนงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมเหมะสมใน
กำรแก้ไขปัญหำ ตำมสภำพปัจจุบัน ครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับ ผมเห็นด้วยนะครับ เพรำะถ้ำหำกเรำดำเนินกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ น้ำก็ยังท่วมถนน
(สมำชิกสภำ เขต 1)
เหมือนเดิม เพรำะรำงระบำยน้ำมีลักษณะแคบและไม่มีทำงน้ำไหลลง ถ้ำดำเนินกำรก่อสร้ำง
ปัญหำน้ำท่วมก็ยังคงเหมือนเดิม ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

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

๔.4 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม(กองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นหัวข้อ 4.4 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอ
(ประธำนสภำเทศบำล) อนุมัติโอนตั้งรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำม ที่ อด 72605/181 ลว 3 พ.ค. 59
เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน กองช่ำง มีควำมประสงค์จะโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดำษ A3 จึงมีควำมจำเป็นในกำรที่จะขออนุมัติโอน
งบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้ครับ
รายการโอนงบประมาณ
-โอนเ(ตั้งรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษ
A-3 คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษ A-4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 10.2 ภำพต่อนำที่ (ipm)
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษ A-4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ
8.1 ภำพต่อนำที่ (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 ช่อง

-18-สำมำรถใช้ได้กับ A-3, A-4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อย
กว่ำ 100 แผ่น
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559
เป็ นเงิน จำนวน 8,500.- บำท (แปดพันห้ ำร้อยบำทถ้วน) ปรำกฏตำมแผนพัฒ นำสำมปี
2559-2561 หน้ำ 102 ข้อ 2
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณตั้งไว้ 1,468,788 บำท งบประมำณคงเหลื อ
634,407.70 บำท ขอโอนลด 8,500 บำท คงเหลือรวม 625,907.70 บำท
นายจาตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ เป็นปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ไหมครับ
(รองประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู ไม่ใช่ครับ เป็นเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก (อิงเจ็ท) ครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายจาตุรงค์ ชานาญสาร ทำไมเรำไม่เอำแบบเลเซอร์ ครับ
(รองประธำนสภำเทศบำล
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ แบบเลเซอร์ มันค่อนข้ำงรำคำแพง ครับ ซึ่งประมำณ ห้ำมหมื่นบำทครับ แต่สำหรับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) เครื่องปริ้นเตอร์ที่กองช่ำงขอโอนงบประมำณตั้งรำยกำรใหม่ รำคำ 8,500 บำท(แปดพัน
ห้ำร้อยบำทถ้วน) ซึ่งในกำรทำงำนของกองช่ำง มีควำมจำเป็นต้องใช้งำนในกำรปริ้นแบบ
จำนวนมำกจึงขออนุมัติโอนงบประมำณในครั้งนี้ ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

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

๔.5 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่(สำนักปลัด)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นหัวข้อ 4.5 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอ
(ประธำนสภำเทศบำล) อนุมัติโอนตั้งรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำม ที่ อด 72601/168 ลว 10 พ.ค. 59
เชิญครับ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและ(หน.
แบบแผนและก่อสร้ำง) ข้ำรำชกำรทุกท่ำน สำนักปลัด มีควำมประสงค์จะโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ในกำร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจัดซื้อจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำจึงมีควำมจำเป็น
ในกำรที่จะขออนุมัติโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้ ค่ะ
รายการโอนงบประมาณ
1.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ระดับ

-19XGA ขนำด 3,000 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True ขนำดที่กำหนดเป็น
ขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ำ แต่เนื่ องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 39,000 บำท ปรำกฏตำแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2559-2561 หน้ำ 101 ข้อ 2 (รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 2558)
2.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) จัดซื้อจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84
นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต แต่เนื่องจำกงบประมำณ
ไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติจัดซื้อ จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จำนวน 12,000 บำท
ปรำกฏตำแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 101 ข้อ 2 (รำยละเอียดตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 2558)
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) งบประมำณที่ตั้งไว้ 2,289,960 บำท คงเหลืองบประมำณ
1,049,711.18 บำท ขอโอนลด 51,000 บำท
นำยเดชำ ปัตถำวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

คือทำงเทศบำลมีควำมจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เนื่องจำกเครื่องเดิมพังชำรุด
ไม่สำมำรถใช้ได้ ทำให้กำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่สะดวกในกำรทำงำน และเป็นกำรบริกำร
ประชำชน สำนักปลัดจึงขอจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ในครั้งนี้ ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และได้
ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 12 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลำ 15.3๐ น.
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(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

