รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงจิตรำมณี เคนมี
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
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

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำยวิจัย
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
สุขรมย์
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3

นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ชนัญญำ สุขรมย์
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

-24
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15

นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงอัฐกร คะประสงค์
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

16 นำงศิรขิ วัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นำยช่ำงโยธำ ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สุระพล ทำปลัด
สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
อัฐกร คะประสงค์
สุธำสินี โพธิชัยยำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ก่อนที่จะเริ่มกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบล
(ประธำนสภำเทศบำล) แชแล ได้อ่ำนประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ลำดับต่อไปครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕9
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕9 – วันที่ ๓๐
สิงหำคม ๒๕๕ มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันที่ 26 สิงหำคม ๒๕๕9

-3เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕9
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ท่ำนสมำชิก
สภำผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับวันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กระผม
มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภำ สำหรับวันนี้เป็นกำรประชุมเพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเทศ
บัญญัติ ปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ 2 และวำระที่ 3 อยำกให้ทุกท่ำนได้แสดงควำม
คิดเห็น เพื่อให้แต่ละโครงกำรสำมำรถเข้ำถึงประชำชนและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไปครับ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่แล้ว เชิญเลขำนุกำรสภำได้ดำเนินกำรต่อไป
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ

-4มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
งดออกเสียง

ระเบียบวาระ ที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม

จำนวน 10
จำนวน จำนวน 1

เสียง
เสียง
เสียง

-ไม่มีระเบียบวาระ ที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สำหรับในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้วนั้น
(ประธำนสภำเทศบำล) ก็คือคณะกรรมกำรแปรญัตติ ที่ได้มีมติแต่งตั้งในสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15
สิงหำคม 2559 แล้วนั้น ทำงคณะกรรมกำรแปรญัตติก็ได้ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระทำกิจกรรมหรือ
พิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่นสภำ
ท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพื่อพิจำรณำกิจกำรของสภำท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไปขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแปรญัตติของ
คณะกำรแปรญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุก
(ประธำนคณะกรรมฯ) ท่ำนด้วยมติที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ในครำวกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559 มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของเทศบำลตำบลแชแล ที่เสนอ
โดยนำยกเทศมนตรีตำบลแชแลและที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ได้คัดเลือกสมำชิก
สภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลำเสนอ
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ ระหว่ำงวันที่ 16 – 18 สิงหำคม
2559 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล นั้น
บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติได้ดำเนินกำรประชุมเพื่อพิจำรณำแล้ว
ผลปรำกฏว่ำ
ข้อ 1 ชื่อร่ำงเทศบัญญัติไม่มีกำรแก้ไขและไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 2 กำรบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป ไม่มีกำรแก้ไขและไม่มี
กำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560 ตั้งจ่ำย จำนวน 54,500,000
บำท ไม่มีกำรแก้ไขและไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำย ที่สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอแปรญัตติทุกรำยกำร
คณะกรรมกำรมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขร่ำง ทั้งนี้ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นหรือสงวนคำแปร
ญัตติ ดังนี้
1. นำยสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นขอเสนแปรญัตติ ดังนี้

-51.1 แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบดำเนินกำร ค่ำจ้ำง
เหมำคนงำนทั่วไป จำนวน 432,000 บำท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ
342,000 บำท
1.2 แผนงำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร โครงกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดสัมพันธ์ควำมปรองดอง จำนวน 80,000 บำท ขอลดจำนวน
เงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 50,000 บำท
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงหอถัง
ประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล จำนวน 100,000 บำท ขอลดจำนวน
เงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 30,000 บำท
2. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก (แยกบ้ำนแชแล-โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง) จำนวน
848,800 บำท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 350,000 บำท
2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรบุกเส้นทำงโบรำณ
สำยหนองแดง หมู่ 5 จำนวน 245,500 บำท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ
13,640 บำท
3. นำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
โครงกำร 7 วันอันตรำย ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จำนวน 30,000 บำท ขอลดจำนวน
เงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 15,000 บำท
3.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
โครงกำร 7 วันอันตรำย ช่วงเทศกำลปีใหม่ จำนวน 30,000 บำท ขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 15,000 บำท
3.3 แผนงำนเคหะชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 77,000 บำท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ
37,000 บำท
3.4 แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) จำนวน 1,327,200 บำท ขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำยเหลือ 200,834 บท
4. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงรำงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 10 (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำรคำ) จำนวนเงิน 298,900 บำท
ขอแปรญัตติเพิ่มเติมรำยจ่ำยเพิ่มอีก 91,900 บำท รวมเป็นเงิน 390,800 บำท
4.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สำยกลำงบ้ำน) จำนวน 400,000 บท ขอแปรญัตติตั้งรำยจ่ำย
ขึ้นใหม่(เสนอโครงกำรใหม่)

-65. นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงรำงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. (เส้น หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 14 ) จำนวนเงิน 247,900 บำท ขอแปรญัตติ
เพิ่มเติมรำยจ่ำย 70,000 บท รวมเป็นเงินงบประมำณ 317,900 บำท
5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงรำงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ 4 (บ้ำนนำงสมรส*-บ้ำนนำงเย็น ไชยดี) จำนวนเงิน 224,900 บำท
ขอแปรญัตติเพิ่มเติมรำยจ่ำย 76,700 บำท รวมเป็นเงินงบประมำณ 301,600 บท
6. นำยบุญตรี ธนะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงรำงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำสำเร็จรูป หมู่ 12 (ซอยสิริรัตน์) จำนวนเงิน 247,900 บำท ยื่นขอแปรญัตติ
เพิ่มรำยจ่ำย 144,800 บท รวมเป็นเงิน 392,700 บำท
6.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงรำงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. ซอยประชำร่วมใจ หมู่ที่ 6 งบประมำณ 93,800 บำท ขอแปรญัตติตั้ง
รำยจ่ำยขึ้นใหม่ (เสนอโครงกำรใหม่)
7. นำยสุระเดช แก้วกำสมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ดังนี้
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดู
งำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลแชแล งบประมำณ 100,000 บำท
ขอแปรญัตติตั้งรำยจ่ำยขึ้นใหม่ (เสนอโครงกำรใหม่)
7.2 แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รำยกำรค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร งบประมำณ 5,000 บำท ขอแปรญัตติตั้งรำยจ่ำยขึ้น
ใหม่ (เสนอโครงกำรใหม่)
7.3 แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
ยำนพำหนะขนส่ง จำนวนเงิน 2,300,000 บำท ขอแปรญัตติเพิ่มรำยจ่ำย 100,000
บำท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บำท
7.4 แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง คำชี้แจงหน้ำ ๓๐ เงินสำรองจ่ำย งบประมำณ
๕๐๐,๐๐๐ บำท ขอแปรญัตติเพิ่มรำยจ่ำย 100,834 บำท
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ตำมที่ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ได้รับทรำบ เพื่อจะได้นำไปพิจำรณำในขั้นลำดับไปต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระ ที่ 5

รับทรำบ

เรื่องเสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
วาระที่ 2 แปรญัตติ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ในวำระที่ 2 แปรญัตติ ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรได้จัดส่งเอกสำรกำรแปรญัตติและ

-7รำยงำนกำรแปรญัตติให้กับท่ำนสมำชิกทุกท่ำนก่อนหน้ำนี้แล้ว ลำดับต่อไป ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบล
แชแล ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ 2 กำรแปรญัตติ ดังนี้ครับ
1. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 51 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำเรียงตำมลำดับข้อ
เฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น
ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระสำคัญ ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหำนั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่เฉพำะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องนี้ก็ได้ โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหำไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำวแล้ว กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้นๆ
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่จะพิจำรณำข้ออื่นๆต่อไป สภำท้องถิ่นอำจลง
มติให้พิจำรณำจนจบร่ำงข้อญัตติก็ได้
ถ้ำข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดขึ้นในกำรพิจำรณำรวดเดียว ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็ได้
เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นเรื่องรำยงำนกำรพิจำรณำข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตำม
วรรคสำมแล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นให้แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน
ในกำรประชุมต่อวำระที่สอง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเฉพำะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่ำนั้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำข้อบัญญัติวำระที่สอง ซึ่งท่ำนสมำชิกก็ได้รับทรำบเกี่ยวกับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ระเบียบกฎหมำยแล้วนั้น โดยจะพิจำรณำเรียงตำมลำดับ ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติได้รำยงำนมำแล้วนั้น ซึ่งเรำจะพิจำรณำทีละโครงกำรและเรำจะพิจำรณำในกำรแปร
ญัตติรำยกำรลดก่อน เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำได้อ่ำนรำยกำรแปรลดที่ละรำยกำรครับ
นายปรีชา ปาสาวัน 1. แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร คำชี้แจง
(เลขำนุกำรสภำ)
หน้ำ ๒๕ งบดำเนินกำร ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดสัมพันธ์ควำมปรองดอง
งบประมำณ ๘๐,๐๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ครับ

-8นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 1 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

2.แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ คำชี้แจงหน้ำ ๑๔
งบดำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร ประเภท ค่ำจ้ำงเหมำ
คนงำนทั่วไป งบประมำณ ๔๓๒,๐๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 2 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ คำชี้แจงหน้ำ ๑๕ งบลงทุน
(เลขำนุกำรสภำ)
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรก่อสร้ำงหอถังประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบล
แชแล งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงิน
ที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 3 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๗
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก (จำกแยกบ้ำนแชแล – โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง)
งบประมำณ ๘๔๘,๘๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๔๙๘,๘๐๐ บาท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มี-

-9ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 4 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 5. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๗
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรบุกเบิกเส้นทำง
โบรำณสำยหนองแดง หมู่ที่ ๕ งบประมำณ ๒๔๕,๕๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำย
หรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๒๓๑,๘๖๐ บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 5 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
6. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(เลขำนุกำรสภำ)
คำชี้แจงหน้ำ ๑๑ งบดำเนินงำน รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำร ๗ วันอันตรำยช่วงเทศกำลสงกรำนต์ งบประมำณ
๓๐,๐๐๐ บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 6 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
7. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(เลขำนุกำรสภำ)
คำชี้แจงหน้ำ ๑๑ งบดำเนินงำน รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำร ๗ วันอันตรำยช่วงเทศกำลปีใหม่ งบประมำณ ๓๐,๐๐๐
บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 7 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
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เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
8. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คำชี้แจงหน้ำ
(เลขำนุกำรสภำ)
๒๓ งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร งบประมำณ ๗๗,๐๐๐ บำท
โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 8 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 9. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ คำชี้แจงหน้ำ 16
(เลขำนุกำรสภำ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) งบประมำณ
1,327,200 บำท โดยกำรขอแปรลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย
เป็นเงิน 200,834 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรลดตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรลด
โครงกำรที่ 9 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำข้อบัญญัติวำระที่สอง กำรแปรญัตติเพิ่มรำยกำร ผมขอพัก
(ประธำนสภำเทศบำล) 15 นำที
พัก 15 นาที
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในลำดับต่อไปเรำจะพิจำรณำข้อบัญญัติวำระที่สอง โดยจะพิจำรณำเรียงตำมลำดับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้รำยงำนมำแล้วนั้น ซึ่งเรำจะพิจำรณำทีละโครงกำร
และเรำจะพิจำรณำในกำรแปรญัตติรำยกำรเพิ่มต่อไป เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำได้อ่ำน
รำยกำรแปรญัตติเพิ่มที่ละรำยกำร ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน 1.แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๗
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ ๑๐ (หน้ำบ้ำนนำยจำปำ
สำรคำ) งบประมำณ ๒๙๘,๙๐๐ บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำยหรือกำรขอเพิ่มจำนวน
เงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๙๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณ 390,800 บาท

-11นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 1 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 2. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ .........
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. (เส้นกลำงบ้ำน) หมู่ที่ ๕
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 2 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 3. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๗
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. (เส้นหมู่ ๒ ,หมู่ ๗, หมู่ ๑๔)
งบประมำณ ๒๔๗,๙๐๐ บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำยหรือกำรขอเพิ่มจำนวนเงินที่ขอ
อนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ 317,900 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 2 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน 4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๖
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ ๔ (บ้ำนนำงสมรส-บ้ำน
นำงเย็น ไชยดี) งบประมำณ ๒๒๔,๙๐๐ บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำยหรือกำรขอเพิ่ม
จำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๗๖,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ 301,600 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 4 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น

-12มติที่ประชุม

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน จำนวน

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

5. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ ๒๗
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำสำเร็จรูป หมู่ ๑๒ (ซอยศิริ
รัตน์) งบประมำณ ๒๔๗,๙๐๐ บำท โดยกำรขอแปรเพิ่มรำยจ่ำยหรือกำรขอเพิ่มจำนวนเงิน
ที่ขออนุญำตจ่ำย เป็นเงิน ๑๔๔,๘๐๐ บาท รวมงบประมาณ 392,700 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 5 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 6. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน คำชี้แจงหน้ำ .........
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยประชำร่วมใจ หมู่ที่ ๖
เป็นเงิน ๙๓,๘๐๐ บาท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 6 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายปรีชา ปาสาวัน 7. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป คำชี้แจงหน้ำ ........ งบดำเนินงำน
(เลขำนุกำรสภำ)
ค่ำใช้สอย โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
เทศบำลตำบลแชแล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 7 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง

-13นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

8. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข คำชี้แจงหน้ำ .........
งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน รำยกำรค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรำยกำรใหม่)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 8 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
9. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข คำชี้แจงหน้ำ ๒๐
(เลขำนุกำรสภำ)
งบลงทุน ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง งบประมำณ ๒,๓๐๐๐,๐๐๐ บำท
เป็นเงิน 100,000 บาท รวมงบประมาณ 2,400,000 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 9 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นำยปรีชำ ปำสำวัน
10. แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง คำชี้แจงหน้ำ ๓๐ เงินสำรองจ่ำย งบประมำณ
(เลขำนุ ก ำรสภำ) ๕๐๐,๐๐๐ บำท เป็น เงิน 100,834 บาท รวมงบประมาณ
600,834 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเกี่ยวกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติเพิ่มตำมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยกับรำยกำรที่ขอแปรญัตติ
เพิ่ม โครงกำรที่ 10 ตำมร่ำงข้อบัญญัติตำมมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมกำรแปรญัตติ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ฉะนั้น ผมจึงขอสรุปที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลแห่งนี้เห็นด้วยกับคำแปรญัตติและถือ
(ประธำนสภำเทศบำล) ว่ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560 ของเทศบำลตำบลแชแล
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลในวำระที่สองแล้ว ครับ ต่อไปเข้ำสู่ ข้อ 5.2 วำระที่ 3
กำรตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2560
5.2 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
วาระที่ 3 การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2560
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(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ 3 กำรตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปี 2560 ระเบียบ
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุผลอันควร
ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ซึ่งในวำระที่ 3 เป็นกำรขอมติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลว่ำ สมำชิกเทศบำลท่ำนใด
(ประธำนสภำเทศบำล) เห็นชอบ ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2560 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี 2560 จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ประจำปี 2560 จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอสรุปว่ำสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของเทศบำลตำบลแชแล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2560 ได้ครับ
5.3 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อจัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่(กองช่ำง)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 จัดตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/339 ลงวันที่ 15 ส.ค.
59 ก่อนที่จะพิจำรณำ ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยให้ที่ประชุม
รับทรำบ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้รับทรำบก่อนกำรพิจำรณำงบประมำณต่อไป ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543
(1) 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

-15(2) กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕9 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีพ.ศ.๒๕๕9
ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
(กองช่ำง)
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำลตำบลแชแล
ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 4 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้ตำม
บันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/339 ลงวันที่ 15 ส.ค. ๒๕๕9
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่.12 เส้นบ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหินฮำว ขนำด กว้ำง 5.00
เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร เป็นเงินจำนวน 375,400 บำท(สำมแสนเจ็ดหมื่น
ห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่11 เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
88 เมตร หนำ 0.15 เมตร เป็นเงินจำนวน 176,500 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้ำ
ร้อยบำทถ้วน)
3. โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ เส้นโนนโพ้ะโงะ หมู่.11 ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร
ยำว 870 เมตร เป็นเงินจำนวน 66,200 บำท (หกหมื่นหกพันสองร้อยบำทถ้วน)
4. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่.11 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
แบบเปิดภำยในหมู่บ้ำน ม.11 ขนำดท่อ คสล. 0.30 เมตร ยำว 530 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล. จำนวน 9 บ่อ และงำนอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 377,300.- บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันสำมร้อยบำทถ้วน)
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

-16จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง และกำรจัดให้มี
และบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจ
ต่อไป 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 คสล. หมู่.12 เส้นบ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหินฮำว ขนำด
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแล
กำหนด) รำยละเอียด ตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย
จึงขออนุมัติก่อสร้ำงถนน โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่.12 เส้นบ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหินฮำว
จำนวนเงิน 375,400 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่.12 เส้นบ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหิน
ฮำว ขนำด กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
750 ตำรำงเมตร พร้อมเสริมลูกรังไหล่ทำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.00-0.50 เมตร และงำนอื่นๆตำม
ควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด)
เป็นเงินจำนวน 375,400 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้ำ 40 ข้อ 3
- โอนลด จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 (บ้ำนดอนเงิน-บ้ำนหิน
ฮำว) ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 180 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 900 ตร.ม. และงำนอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด)
ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวด
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏ
ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี 2559-2561 หน้ ำ 69 ข้ อ 74
งบประมาณตั้ ง ไว้
375,400 บาท ขอโอนลด 375,400 บาท
เนื่ อ งจำกสภำพพื้ น ที่ แ ละกำรใช้ ง ำนของประชำชนที่ ใ ช้ สั ญ จรส่ ว นมำกจะเป็ น
รถบรรทุกสินค้ำทำงกำรเกษตร ซึ่งมีหนักมำกและเพื่อสะดวกในกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงกำร
เกษตรของประชำชนในพืน้ ที่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งเรำจะพิจำรณำที่ละโครงกำรครับ
เชิญอภิปรำยครับ

-17นายสาคร ประทุมศาลา กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมเห็นด้วยครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2) เพรำะถนนเส้นนี้มีประชำชนจำนวนมำกที่ใช้ในกำรสัญจรและใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำเพื่อ
กำรเกษตร เนื่องจำกถนนเดิมเป็นหลุมเป็นน้ำท่วมขังมำก ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 10 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปโครงกำรที่ 2 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียด เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่11 เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน ขนำด กว้ำง
4.00 เมตร ยำว 88 เมตร หนำ 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 352 ตำรำงเมตร
พร้อมเสริมลูกรังไหล่ทำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.00-0.50 เมตร และงำนอื่นๆตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) แต่เนื่องจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติก่อสร้ำงถนน โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่1 1
เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน เงินจำนวน 176,500 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่11 เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 88 เมตร หนำ 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 352 ตำรำง
เมตร พร้ อ มเสริ มลู กรั งไหล่ ทำงเฉลี่ ยข้ ำงละ 0.00-0.50 เมตร และงำนอื่ นๆตำมควำม
เหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) เป็น
เงิ น จ ำนวน 176,500.- บำท (หนึ่ ง แสนเจ็ ด หมื่ น หกพั น ห้ ำ ร้ อ ยบำทถ้ ว น) ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้ำ 40 ข้อ 2
- โอนลด จำกโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ 11 ติดตั้งถังตกตะกอน
จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบจ่ำยสำรเคมี จำนวน 3 ถัง และระบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้ อมป้ ำยประชำสั มพัน ธ์โ ครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ตั้งจ่ำยจำก
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำม

-18แผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 85 ข้อ 13 งบประมาณตั้งไว้ 620,000 บาท
คงเหลือ 620,000 บาท ขอโอนลด 176,500 บาท
เนื่องจำกสภำพพื้นที่ของถนนเป็นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้ประชำชนสัญจรลำบำก
และอำจจะเกิดอันตรำยต่อผู้สัญจร
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมเห็นด้วยครับ
(รองประธำนสภำ)
เพรำะถนนเส้นนี้มีน้ำท่วมขังมำก จึงทำให้ประชำชนที่สัญจรมีควำมลำบำก เสี่ยงต่อกำรเกิด
อันตรำยในกำรใช้ถนนมำกครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 10 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปโครงกำรที่ 3 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียด เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ เส้นโนนโพ้ะโงะ หมู่.11 ขนำด กว้ำง
3.00 เมตร ยำว 870 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 3,610 ตำรำงเมตร ลงหินลูกรัง
พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 522 ลบ.ม. และงำนอื่นๆตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) รำยละเอียด ตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัตบิ ุกเบิกถนน โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ เส้นโนน
โพ้ะโงะ หมู่.11 เป็นเงินจำนวน 66,200.- บำท (หกหมื่นหกพันสองร้อยบำทถ้วน)
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรบุกเบิกเส้นทำงโบรำณ เส้นโนนโพ้ะโงะ หมู่.11 ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 870 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 3,610 ตำรำงเมตร ลง
หินลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 522 ลบ.ม. และงำนอื่นๆตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบ
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บำทถ้วน) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 หน้ำ 72 ข้อ 95
- โอนลด จำกโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ 11 ติดตั้งถังตกตะกอน
จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบจ่ำยสำรเคมี จำนวน 3 ถัง และระบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสั มพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ตั้งจ่ำยจำก
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติห น้ำ 67 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 85 ข้อ 13 งบประมาณตั้งไว้ 620,000 บาท
คงเหลือ 443,500 บาท ขอโอนลด 66,200 บาท
เนื่ อ งจำกสภำพพื้ น ที่ แ ละกำรใช้ ง ำนของประชำชนที่ ใ ช้ สั ญ จรส่ ว นมำกจะเป็ น
รถบรรทุกสินค้ำทำงกำรเกษตร ซึ่งมีหนักมำกและเพื่อสะดวกในกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงกำร
เกษตรของประชำชนในพื้นที่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมเห็นด้วยครับ
(รองประธำนสภำ)
เพรำะถนนเส้นนี้มีน้ำท่วมขังมำก จึงทำให้ประชำชนที่สัญจรมีควำมลำบำก ในกำรขนถ่ำย
สินค้ำทำงกำรเกษตร สภำพถนนมีควำมแคบ ผมขอเสนอว่ำควรจะต้องมีกำรขยำยไหล่ถนน
จำกถนนเดิมข้ำงละ 1 เมตร เพื่อให้ประชำชนได้สัญจรได้สะดวกมำกขึ้น ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 10 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปโครงกำรที่ 4 เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียด เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่.11 รำงระบำยน้ำแบบ
เปิดภำยในหมู่บ้ำน ม.11 ขนำดท่อ คสล. 0.30 เมตร ยำว 530 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
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แบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) รำยละเอียด ตำมประมำณกำรรำคำกลำง แต่เนื่องจำก
งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่.11 เป็นเงินจำนวน 377,300.- บำท (สำมแสน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสำม
ร้อยบำทถ้วน)
รายการโอนงบประมาณ
- โอนเพิ่ ม (ตั้ ง รายการใหม่ ) โครงกำรก่ อ สร้ ำ งรำงระบำยน้ ำภำยในหมู่ บ้ ำ น หมู่ . 11
โครงกำรก่อสร้ำง รำงระบำยน้ำแบบเปิดภำยในหมู่บ้ำน ม.11 ขนำดท่อ คสล. 0.30
เมตร ยำว 530 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ และงำนอื่นๆตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) เป็นเงินจำนวน
377,300.- บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสำมร้อยบำทถ้วน) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบล
สำมปี 2559-2561 หน้ำ 78 ข้อ 139
- โอนลด จำกโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ 11 ติดตั้งถังตกตะกอน
จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบจ่ำยสำรเคมี จำนวน 3 ถัง และระบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสั มพันธ์โครงกำร (ตำมแบบที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ตั้งจ่ำยจำก
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบลงทุน หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เทศบัญญัติหน้ำ 67 ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 85 ข้อ 13 งบประมาณตั้งไว้ 620,000 บาท
คงเหลือ 377,300 บาท ขอโอนลด 377,300 บาท
เนื่องจำกสภำพพื้นที่ของถนนเป็นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้ประชำชนสัญจรลำบำก
และอำจจะเกิดอันตรำยต่อผู้สัญจร เพื่อลดกำรท่วมขังของถนนในหมู่บ้ำนจึงมีควำมประสงค์
จะสร้ำงรำงระบำยน้ำ ลดกำรท่วมขัง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
นายวิเชียร วงศ์อามตย์ กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรทุกท่ำน ผมอยำกจะสอบ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ถำมว่ำจุดตรงที่จะแก้ไขปัญหำอยู่ตรงถนนเส้นไหนภำยในหมู่บ้ำน ครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู ครับ สำหรับรำงระบำยน้ำที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงจะอยู่ตรงบริเวณเส้นกลำงบ้ำนต่อจำก
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ที่เดิมที่มีกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
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(เลขำนุกำรสภำ)

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 10 เสียง
5.4 การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติ ประจาปี
๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/338
ลงวันที่ 15 ส.ค. 59 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอมอบให้ทำง
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรขอเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงรำยกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี 2559 ครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ทำงกองช่ำง มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณโครงกำรใน
เทศบัญญัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติ
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/338 ลงวันที่ 15 สิงหำคม ๒๕๕9 มีควำมจำเป็นที่จะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ เนื่องจำกได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อและเบิกจ่ำยได้
ตำมเทศบัญญัติ ปีงบประมำณ 2559 ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ครุภัณฑ์ จำกข้อควำมเดิมในเทศบัญญัติ ดังนี้
ข้อความเดิม
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558
เป็นเงินจำนวน 7,300 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะเละชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติหน้ำ
61 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 102 ข้อ 2

-22ข้อความใหม่
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559
เป็นเงินจำนวน 73,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกแผนงำนเคหะเละชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติหน้ำ
61 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559-2561 หน้ำ 102 ข้อ 2
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรำยครับ
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเทศบัญญัติและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงกำรในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕9
อนุมัติ 10 เสียง
เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ของคณะผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
มีถ้ำไม่มีสมำชิกฯ ท่ำนใดจะสอบถำมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร
อีกแล้วนั้น กำรประชุมสภำเทศบำได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วม
ประชุมฯ ในวันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี

-23ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕59 เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕60 ในวำระที่
๒ แปรญัตติ และวำระที่ ๓ ลงมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕60 และเรื่อง
อื่นๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ ในวันที่ 26 เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ขอขอบคุณ
ครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ปรีชำ ปำสำวัน
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
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

