รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
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
ศิวนำถ ลำสุนนท์
วิเชียร วงศ์อำมำตย์
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นำงจิตรำมณี เคนมี

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
๕

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

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3
4

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด

ตำแหน่ง
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑

ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ
จิตรำมณี เคนมี

หมำยเหตุ
ลำกิจ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

หัวหน้ำสำนักปลัด
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

ปรีชำ ปำสำวัน
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
สุระพล ทำปลัด

หมำยเหตุ

-25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงอัฐกร คะประสงค์
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล
นำยชูชำติ ไชยศำสตร์
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร
นำยช่ำงโยธำ
นักพัฒนำชุมชน
บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรพัสดุ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
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.
นายจาตุรงค์ ชานาญสาร บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
(รองประธำนสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕๕9 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ได้จัดทำหนังสือขอเปิด สมัยวิสำมัญ ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี แต่ก่อนที่จะเริ่มกำร
ประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 คือท่ำนพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ปลัดเทศบำลตำบลแชแล
ได้ย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำลตำบลผักตบ ซึ่งท่ำนเป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแช
แล และท่ำนได้ลำออกจำกตำแหน่งเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล ซึ่งตำมระเบียบแล้ว
นั้น ก็ต้องมีกำรคัดเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล คนใหม่ เพื่อมำทำหน้ำทีแ่ ทน
เลขำนุกำรสภำ คนเดิม คือท่ำนพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ก่อนจะเข้ำสู่กำรดำเนินกำรคัดเลือก
กระผมข้อแจ้งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ) ในกำรคัดเลือกเลขำนุกำรสภำ
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้นำควำมในข้อ 8 มำใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภำ
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำวพ้นจำก
ตำแหน่ง
ข้อ 14 ในกำรเลือกประธำนท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำ
มีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก
ข้อ 15 เมื่อประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นพ้น
จำกตำแหน่งก่อนครบอำยุของสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกประธำนสภำท้องถิ่น

-3รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้
(2) กรณีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่
ว่ำงในกำรประชุมสภำท้องถิ่นที่มีขึ้นครำวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่ำงลง เพื่อให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ) กระผมขอเข้ำสู่กำรคัดเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำล
ตำบลแชแล
เพื่อจะได้ทำหน้ำที่ต่อไปในกำรประชุมต่อไป โดยกำรให้ท่ำนสมำชิกเสนอชื่อ 1 ท่ำน และผู้
รับรอง 2 ท่ำน และทำกำรลงมติในที่ประชุม ขอให้ท่ำนสมำชิกเสนอรำยชื่อ มีท่ำนสมำชิก
ท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อ เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุก
(สมำชิกสภำ เขต 2) ภำคส่วน กระผมนำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำ เขต 2 ตำมที่ท่ำนประธำนสภำ
ได้แจ้งว่ำเลขำนุกำรสภำคนเดิมได้ลำออกแล้วนั้น และจะต้องเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก
เลขำนุกำรสภำคนใหม่ ผมขอเสนอชื่อ ท่ำนปรีชำ ปำสำวัน หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
ตำบลแชแล เป็นเลขำนุกำรสภำคนใหม่ ผมขอเสนอท่ำนครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย ท่ำนได้เสนอชื่อท่ำนปรีชำ ปำสำวัน เป็นเลขำนุ
(ประธำนสภำเทศบำล) กำรสภำคนใหม่ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่ำน ครับ
มีผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ นำยสุระเดช แก้วกำ
สมำชิกสภำเขต 2
นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเขต 1
มีท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อเพิ่มเติมอีกไหม
ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนจะเสนอรำยชื่ออีก ก็สรุปเลยนะครับ ไม่ต้องลงมติที่ประชุม เพรำะมีกำรเสนอชื่อ
เพียง 1 ท่ำน คือท่ำนปรีชำ ปำสำวัน เป็นเลขำนุกำรสภำ แทนท่ำนพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
ครับ เชิญท่ำนปรีชำ ปำสำวัน พูดอะไรกับทำงสมำชิกสภำสักนิดหน่อย ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(หัวหน้ำสำนักปลัด)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ท่ำนคณะผู้บริหำร ท่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุก
ท่ำน ต้องขอกรำบพระคุณที่ทำงสภำเทศบำลตำบลแชแล ให้ควำมไว้วำงใจ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กระผมก็จะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุด เท่ำกับควำมรู้ควำมสมำรถ ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับท่ำนปรีชำ ปำสำวัน ครับ วันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
(ประธำนสภำเทศบำล) ซึ่งกำรประชุมในครั้งนี้ มีเอกสำรมำกพอสมควรในกำรพิจำรณำ อยำกให้ท่ำนสมำชิกดู
รำยละเอียดในเอกสำรที่แจกในที่ประชุม ไม่ว่ำจะเป็นหลักเกณฑ์กำรจ่ำยขำดเงินสะสม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกำรประชุมครั้งนี้ก็มีหนังสือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุดรธำนี กำซับให้เทศบำลตำบลแชแลให้ประชุมเป็นไปตำมระเบียบวำระในกำรประชุมครั้ง
ซึ่งเทศบำลตำบลแชแลได้ข้อยื่นเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ก็คือท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เป็นผู้เรียกประชุม ฉะนั้นวันนี้เรำจะพิจำรณำเฉพำะเรื่องที่ยื่นขอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุดรธำนี ครับเพื่อเป็นกำรไม่ให้เสียเวลำในกำรพิจำรณำ ก่อจะเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไปผมจะ
ให้เลขำนุกำรสภำอ่ำนประกำศเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัย
วิสำมัญ เชิญท่ำนเลขำสภำ ครับ

-4นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9
ด้วยนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ขออนุมัติเปิดประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2559 และกำรขอ
อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีจึงประกำศเรียก
ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9 ตั้งแต่วันที่ 23
มิถุนำยน ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕9
ชยำวุธ จันทร
(นำยชยำวุธ จันทร)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำมที่ผมได้ลงพื้นที่และพบปะพี่น้องชำวตำบลแชแล ก็รู้สึกได้ว่ำช่วงนี้พี่น้องประชำชนมีควำม
ใจร้อน เนื่องจำกปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องถนนในกำรสัญจรเกิดควำมเสียหำย จำกพำยุที่
ตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนหลำยสำยในตำบลแชแล ไม่สำมำรถสัญจรได้ ทำให้เกิดคำตำหนิ
มีกำรพูดจำไม่ไพเรำะ จำกประชำชน ซึ่งเรำเป็นบุคคลสำธำรณะ ผมก็อยำกจะให้ทุกท่ำนมี
ควำมอดทน อดกลั้น ในกำรแก้ไขปัญหำ อยำกให้มีควำมสำมัคคี ช่วยกำรทำงำน ผมก็มีเรื่อง
จะแจ้งและขอควำมร่วมมือ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
ไม่มี

-5นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำร ไหมครับ เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน กระผมอยำกสอบถำม เรื่องที่ผมได้ติดตำมและดูกำรรำยงำนของดิน ฟ้ำ
อำกำศ ทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนเสียหำยหลำยสำยภำยในตำบลแชแล ที่นี้
กระผมก็อยำกสอบถำมว่ำเรำได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมแซมอะไรไปบ้ำงแล้ว ที่
ถนนเสียหำย หลำยๆ สำย ที่ผ่ำนมำ ครับ คือพี่น้องประชำชนสัญจรไปมำลำบำก อยำกทรำบ
ว่ำได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรไปบ้ำงแล้วครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ในครำวที่แล้วเกิดฝนตกหนัก
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) แล้วก็มีถนนหลำยเส้นทำงประมำณ 5-6 สำย ที่เกิดกำรชำรุดเสียหำยมำกและหนัก
มำก ๆ เรำมีกำรซ่อมแซมไปตำมจุดที่ถนนเสียหำยหนักมำกก่อน เสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้ว
นั้น ครับ และพอซ่อมแซมถนนได้ประมำณ 3-4 วัน ก็เกิดฝนตกหนักลงมำอีกรอบหนึ่ง เรำก็
ดำเนินกำรซ่อม โดยมอบหมำยให้ท่ำนรองเดชำ ปัตถำวะโร ซึ่งของบ้ำนโนนหินลำด ซึ่งจุดที่
หนักมำกก็ได้ซ่อมโดยกำรลงหินลูกรังประมำณ 100 รถ และลงท่อตรงจุดนั้นอีก และตอนนี้
เรำกำลังดำเนินกำรซ่อมแซม ซึ่งเป็นกำรซ่อมแซมในรอบที่สอง ซึ่งเรำกำลังไล่ซ่อมแซมและ
จุดที่เรำจะลงท่อเพิ่มก็มีปัญหำในกำรย้ำยแบ็คโฮ ซึ่งเขำคิดเป็นวัน ถ้ำเรำจะลงท่อชุดหนึ่งก็
จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำย แบ็คโฮ วันละ 15,000 บำท เรำก็มีกำรวำงแผนว่ำเรำจะเอำ
คนงำนของเทศบำลของเรำไปช่วยในกำรลงท่อ โดยกำรจ้ำงรถไถในกำรดันท่อลง ซึ่งกำรลง
ท่อเรำจะไม่ฝั่งนะครับ เรำจะทำให้เป็นนูนสูง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ครับ ซึ่งตอนนี้เรำกำลัง
เร่งซ่อมแซมครับท่ำนประธำนสภำ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุก
(สมำชิกสภำ เขต 2) ภำคส่วน สำหรับวำระที่ 3 เรื่องกระทู้ถำม เนื่องจำกเป็นวำระที่จัดทำขึ้นใหม่ในกำรประชุม
ครั้งนี้ ก็จะเป็นกระทู้ถำมสดเลยนะครับ คือท่ำนท่ำนสมำชิก ท่ำนสุระเดช แก้วกำ ซึ่งขอ
อนุญำตที่กล่ำวอ้ำงนำมไปครับ ที่ได้สอบถำมเกี่ยวกับวำตภัย ที่เกิดขึ้นภำยในตำบลแชแล คือ
ไม่ว่ำถนนสำยไหน ผมก็อยำกให้คณะผู้บริหำร และตำมเอกสำรที่ได้ยื่นใบร้องทุกข์มำเทศบำล
ตำบลแชแล ผมก็อยำกให้ดำเนินกำรสำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกเส้นครับ ยกตัวอย่ำง
เช่น อย่ำงเช่นถนนเส้นหัวสะพำน เพรำะหัวสะพำนห้วยนำโน มันเป็นหลุมขนำดใหญ่และกิน
พื้นที่เข้ำไปครึ่งถนนแล้ว ซึ่งผมก็เคยแจ้งทำงคณะผู้บริหำรไปแล้วครับ แล้วผมก็อยำกทรำบ
ว่ำทำงคระผู้บริหำรได้ดำเนินกำรอย่ำงไรไปแล้วในส่วนนี้ และวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไรแล้ว
เพรำะว่ำถนนเส้นนี้มีรำษฎรใช้ถนนเส้นนี้สัญจรมำกและบ่อยๆ ทำให้กำรสัญจรลำบำกมำก
จริง ๆ ผมอยำกให้เร่งดำเนินกำรในตรงจุดนี้ ขอบคุณครับ

-6นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ครับ ตรงหัวสะพำนหัวนำโน
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ตำมที่ท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย ได้สอบถำมมำทำงคณะผู้บริหำร ผมก็ว่ำเป็นจุดที่
ค่อนข้ำงอันตรำยมำกเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นหลุมเข้ำมำครึ่งถนน ซึ่งจุดแบบนี้ก็มีเยอะมำก แต่
เรำก็จะเร่งดำเนินกำรให้รวดเร็วครับ
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ข้ำรำชกำรทุกภำคส่วนและคณะผู้บริหำร คือผม
(สมำชิกสภำ เขต 2) ขออนุญำตลำดับควำมเดิมครับ ผมก็ได้ไปดูถนนภำยในตำบลแชแลที่เสียหำยจำกกำรฝน
ตกหนัก กับท่ำนนำยกเทศมนตรี และท่ำนรองนำยก ท่ำนเรืองฤทธิ์ กิติรำช ครับ ขออนุญำต
ทีก่ ล่ำวนำมครับ ผมรู้สึกว่ำตำมสภำพปัจจุบัน กำรขนถ่ำยผลผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรออก
จำกไร่ไม่ได้เลย ซึ่งรำษฎรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ยังคงเต็มไร่ไปหมดไม่สมำรถนำผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวมำขำยได้ เช่นหัวมันสำปะหลัง ถ้ำเก็บเกี่ยวสำมวันแล้วยังไม่
สำมำรถนำไปขำยได้ ก็จะทำให้หัวมันสำปะหลังเน่ำเสียหำย ทำงลำนมันก็จะไม่รับซื้อผลผลิต
นั้น ผมขอเสนอว่ำและเห็นว่ำทำงท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ก็รู้จักคนมำกมำย สมมุติว่ำ มีท่ำน
สมำชิกที่รู้จักจักกับผู้รับเหมำรถแบ็คโฮ ที่เขำสำมำรถดำเนินกำรให้เรำได้ สำมำรถทำได้เลย
ไหมครับ ผมขออนุญำตเรียนสอบถำมคณะผู้บริหำร
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ
(รองนำยกเทศมนตรี) และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ในกรณีเหตุฝนตกแรง ทำให้ถนนขำดเสียหำยเยอะ ตั้งแต่รอบแรกที่ถนน
ขำดของบ้ำนเหล่ำกกเค็งและบ้ำนโนนหินลำด สำหรับบ้ำนโนนหินลำดนี้ประชำชนไป
ร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุมภวำปี และเรำก็ดำเนินกำรซ่อมแซมให้ แต่พอ
ดำเนินกำรซ่อมเสร็จ อีกสำมวันฝนก็ตกหนักลงมำอีก ทำให้ถนนสำยดังกล่ำวขำดเสียหำยอีก
รอบครับ สำหรับของเป็นโนนหินลำดเรำลงทุนซ่อมแซมถนนไปในรอบแรก 30,000 บำท
น้ำก็มำกัดเซำะหำยไป ส่วนของบ้ำนเหล่ำกกเค็ง เรำก็ต้องซื้อใบเลื่อยมำใหม่ เพื่อนำมำเลื่อย
ตัดขยะที่ขว้ำงออก ซึ่งก็ดำเนินกำรเสร็จแล้วในรอบแรก เมื่อรอบที่สองมำฝนตกหนักมำอีก
ผมก็ได้ขึ้นไปดูสถำนที่จริงของบ้ำนโนนหินลำด ผมก็เลยดำเนินกำรโดยถมหินลูกรังให้สูงกว่ำ
พื้นที่ของข้ำงเคียงและพื้นที่เดิมจำกไหล่เดิมอีก 50 เมตร ในรอบนี้น่ำจะไม่พลัดในส่วนของ
เรำ เพรำะด้ำนของเรำจะมีแนวกอไผ่เป็นบังเกอร์เรียงกันอยู่ครับ อย่ำงเช่นของท่ำน สมำชิก
บุญตรี ธนะรักษ์ ผมก็ได้ไปดูมำแล้ว ก็ถนนมีควำมสำหัสสำกันเหมือนกันในกำรสัญจร
พอสมควร ครับ รถที่ผ่ำนสัญจรไปนั้นก็จะติดตรงนั้นไม่สำมำรถสัญจรได้ ในมุมมองของผมที่
จะแก้ไขในเบื้องต้น คือจะขุดเป็นร่องน้ำและขอพื้นที่นำของ ท่ำน สมำชิกบุญตรี ธนะรักษ์
เพื่อทำเป็นร่อง ซึ่งทำงเรำก็ได้คุยปรึกษำกับท่ำนบุญตรี ธนะรักษ์แล้วในเรื่องของหลักกำร
ดำเนินกำร ผมก็ได้ติดต่อกับแบ็คโฮที่จะมำเข้ำดำเนินกำรและมีกำรวำงแผนแล้วครับ ส่วน
สำหรับท่อที่ขำดของบ้ำน ท่ำนสมำชิก สำคร ประทุมศำลำ ผมก็ได้ไปวำงแผน เพื่อเข้ำ
ดำเนินกำรแล้วครับ ซึ่งจะลงท่อประมำณ 4-5 จุด ผมก็เลยวำงแผนว่ำจะเอำคนงำนของเรำ
ไปลงท่อเองและสั่งหินมำลงครับ สำหรับกำรวำงท่อจะวำงให้นูนสูงขึ้นเพื่อรับแรงน้ำที่ไหลมำ
และในส่วนของทำงสมำชิกสภำ ที่บอกว่ำทำไมไมซ่อมตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งเรำจะประเมินก่อนว่ำ
ตรงจุดไหนที่สัญจรไม่ได้จริง ๆ คือถนนขำดเสียหำยจริง ๆ เรำจะดำเนินกำรตรงจุดนี้ก่อน
และค่อยทยอยซ่อมไปเรื่อย ๆครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือด้ำนงบประมำณ ซึ่งสอบถำมไปยัง
ฝ่ำยกำรเงินของเรำแล้ว คืองบประมำณของเทศบำลตำบลแชแลยังไม่เข้ำมำเลย พอเรำทำไป
แล้วไม่มีเงินจ่ำยให้ผู้รับเหมำ ทำให้ไม่สำมำรถจ่ำยเงินผู้รับเหมำได้ ซึ่งทำงเรำก็มีกำรทยอย
ดำเนินกำรโครงกำรไปทีละโครงกำร ควบคู่กันไปกับกำรซ่อมแซม ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณครับท่ำนรองเดชำ ปัตถำวะโร ซึ่งก่อนที่เรำจะเริ่มกำรประชุม ผมก็ได้แจ้งต่อที่
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมไปว่ำ ให้เรำมีควำมอดทน ซึ่งควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนเรำก็พยำยำม

-7แก้ปัญหำ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่คำดกำรไม่ได้สำหรับกำรเกิดวำตภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง
ประชำชนในตำบลแชแลของเรำ ซึ่งผมก็มีควำมเห็นใจทำงคณะผู้บริหำร ครับ มีท่ำนในจะ
สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรอีกไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขั้นพิจำรณำ
เสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ 5
เรื่องทีเ่ สนอใหม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ ง อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 15 โครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้ชี้แจงข้อ
ระเบียบ และกฎหมำยฯ ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ข้อระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้คำนึงถึง
ฐำนะกำร และเสถียรภำพในระยะยำว
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10
มีนำคม พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรมใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งสรุปสำระสำคัญ
1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ตำมอำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

-82. ลักษณะและประเภทโครงกำรที่สำมำรถนำเงินสะสมไปใช้จ่ำยได้
2.1 โครงกำรที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชนอย่ำงแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรพื้นฐำนจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรโครงกำร
ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในโครงกำรหรือกิจกำรที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชำชน เช่น กำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรที่ทำกำร
กำรจัดหำรถส่วนกลำง หรือรถประจำตำแหน่ง กำรจัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น
3. ให้กระทำได้เฉพำะโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ หรือกิจกำร
จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12
เมษำยน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล มีสำระสำคัญดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจำรณำจัดทำโครงกำรเพื่อให้สภำท้องถิ่นอนุมัติ
แล้วดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมที่นำเงินสะสมไปใช้จ่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจำยเม็ดเงินไปสู่
ท้องถิ่น ตำมนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลโดยรีบดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสมให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10
มีนำคม 2559 อย่ำงเคร่งครัด โดยระมัดระวังไม่นำเงินสะสมไปใช้ในโครงกำรหรือ
กิจกำรที่เป็นข้อห้ำมหรือโครงกำรที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยตรง เช่น กำร
ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำนักงำน กำรจัดหำรถยนต์ส่วนกลำง เช่น รถ
กระบะ รถตู้โดสำร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบไปแล้วนั้น ท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อสงสัยประกำรใดหรือไม่
อย่ำงไร ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มีต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอชี้แจง
(นำยกเทศมนตรี)
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่
ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครบถ้วนและมีมำตรฐำน เพื่อให้
ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชน
และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล

-9หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/257 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 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
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอมอบให้หัวฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอรำยละเอียดเพิ่มเติมกำรพิจำรณำ
(ประธำนสภำเทศบำล) โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕9 จำนวน 15 โครงกำร ขอเชิญครับ
นายธนชัย ธนสีลังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน และคณะผู้บริหำร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ทำงกองช่ำง มีเรื่องนำเสนอสภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำญัตติ อนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสม ประจำปี 2559 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/257 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
๒๕๕9 จำนวน 15 โครงกำร ดังนี้
1.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.2,ม.7,ม.14, ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว
3,550 เมตรโดยกำรเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 1,420 ลบ.
ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสั มพันธ์โ ครงกำร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
เป็นจานวนเงิน 314,600 บาท
2. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนส่งผลผลิตเพื่อกำรเกษตร สำยบ้ำนดอนเงิน – บ้ำนหิน
ฮำว ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,800 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหิ นลูกรัง
พร้อมเกรดบดทับ จำนวน 1,080 ลบ.ม.
และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวนเงิน 226,300 บาท
3. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำกสี่แยกเทศบำล – บ้ำนโนนหินลำด ขนำด กว้ำง
4 เมตร ยำว 2,300 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงดินรองพื้นทำง 920 ลบ.ม. ลง
หิ น ลู ก รั ง พร้ อ มเกรดบดทั บ
จ ำนวน 920 ลบ.ม.และหรื อ งำนอื่ น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด)
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวนเงิน 318,900 บาท
4. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนยำงหล่อ – บ้ำนโนนหินลำด ขนำด กว้ำง 6 เมตร
ยำว 7,250 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน

-101,600 ลบ.ม.และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 25592561 เป็นจานวนเงิน 419,400 บาท
5. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.7,ม.6 ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,250
เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 900 ลบ.ม. และ
หรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
เป็นจานวนเงิน 216,100 บาท
6. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.9,ม.14 ขนำด กว้ำง 6 เมตร ยำว 60 เมตร
พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 1,032 ลบ.ม. และหรือ
งำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสั มพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
เป็นจานวนเงิน 209,800 บาท
7. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นไปป่ำช้ำ ) ม.1 ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว
430 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 374 ลบ.ม.
และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
เป็นเป็นจานวนเงิน 78,800 บาท
8. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหนองอีจิก ม.1 ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 850
เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 765 ลบ.ม. และ
หรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวน
เงิน 162,100 บาท
9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่หมู่ที่ 5 เส้นกลำงบ้ำน ขนำด กว้ำง 5
เมตร ยำว 68 เมตร หนำ 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 348 ตร.ม. และหรืองำน
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพัน ธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวนเงิน
176,900 บาท
10. โครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ บ้ำนเมืองพรึก ม.3 ขุดดินพร้อมตกแต่ง และหรืองำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแช
แลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวนเงิน 112,200
บาท
11. โครงกำรปรั บปรุงซ่อมแซมถนนลู กรังบ้ำนดอนเงิน ม.12 (เส้นไปนำนำยประเสริฐ )
ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 720 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรด
บดทับ จ ำนวน 432 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวน
เงิน 85,700 บาท
12. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกบ้ำนดอนเงิน ม.12 (เส้นหนองหมู) ขนำด กว้ำง 2.5
เมตร ยำว 1,100 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ

-11จ ำนวน 550 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำ ยประชำสั ม พัน ธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2559-2561 เป็นจานวนเงิน 112,100 บาท
13. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ม.9 พื้นที่ผิวจรำจร กว้ำง
7 เมตร ยำว 12 เมตร ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
เป็นจานวนเงิน 1,602,000 บาท
14. โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำยนำนำยหนูเกรียง ขนำด กว้ำง 2.5 เมตร ยำว 1,170
เมตร ลงหินลูกรัง จำนวน 785 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก.ชั้น3 ขนำด 1.00 เมตร
จ ำนวน 12 ท่ อ น และหรื อ งำนอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้ อ มป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี
2559-2561 เป็นจานวนเงิน 116,400 บาท
15. โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำกกเค็ง-บ้ำนเหล่ำกกโพธ์ ขนำด กว้ำง 3 เมตร
ยำว 1,150 เมตร ลงดินรองพื้นทำง จำนวน 650 ลบ.ม. ลงหินลูกรัง จำนวน 585 ลบ.ม.
และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 เป็นจานวน
เงิน 132,200 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรนะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด โครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) เพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอญัตติ ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำ
รำยละเอียดและสอบถำมเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น
ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/257 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน ๒๕๕9 จำนวน 15
โครงกำร
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนและคณะผู้บริหำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ตอนนี้เข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อเสนอใหม่ กำรพิจำรณำเพื่อจ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2559 จำนวน 15 โครงกำร ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/257 ลงวันที่
22 มิถุนำยน ๒๕๕9 สำหรับโครงกำรที่ 1 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม. 2
, ม. 7 , ม. 14 ขนำดควำมกว้ำง 4 เมตร ซึ่งในที่ประชุมครั้งก่อนได้มีกำรคุยกันในเรื่อง
ของควำมกว้ำงของถนนเส้นนี้นะครับ และผมก็ได้คุยกับช่ำงเหมือนกันกันแล้วว่ำ ขนำดถนน
กว้ำง 4 เมตร ไม่ได้ ต้องให้ช่ำงสำรวจถนนเป็นกว้ำง 6 เมตร ไล่ถนนข้ำงละ 1 เมตร
รวมเป็น 8 เมตร ซึ่งในวันนั้นผมก็ได้ขอเอกสำรแบบฟอร์มจำกกองช่ำง จะนำให้ผู้นำ
หมู่บ้ำนได้ประชำสัมพันธ์ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์พื้นที่ในส่วนที่ยื่นเขำมำใกล้ถนนนี้ครับ
เพื่อที่เรำจะได้ทำผิวจำรจร 6 เมตร และไล่ทำงข้ำงละ 1 เมตร ซึ่งตรงนี้ผมจะให้เปลี่ยน
รำยละเอียดควำมกว้ำงของโครงกำรที่ 1 ครับ เพรำะว่ำถ้ำขนำดควำมกว้ำงถนน 4 เมตร มัน
จะแคบในกำรสัญจรของประชำชน เพรำะเป็นถนนสำยหลักอีกเส้นหนึ่งของตำบลแชแล ครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2) กระผมนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 ผมเห็นด้วยกับท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
เพรำะถนนเส้นนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่กว้ำง 4 เมตร มันพึ่งจะมำกว้ำง 4 เมตร เมื่อไม่กี่ปี
มำนี่ครับ เพรำะมีกำรรุกล้ำถนนกันเข้ำมำของพี่น้องประชำชนรุกล้ำถนนเข้ำมำเรื่อย ๆ ฉะนั้น
ถนนมันมีควำมกว้ำงอยู่แล้วก็อย่ำไปทำให้ถนนมันแคบลง ซึ่งมันจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้
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เส้นภำยในตำบลแชแล ด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน และเจ้ำหน้ำที่
(นำยกเทศมนตรี)
ทุกท่ำน คือผมสำมำรถจะทำแบบ 8 เมตร 10 เมตร ได้ทั้งนั้นผมไม่มีปัญหำครับ แต่
เจ้ำของที่ต้องลงนำมเอกสำรยินยอมก่อน ถึงเรำจะกั้นที่ไว้เท่ำไร แต่ถ้ำเขำไปสร้ำงอะไรลงไป
แล้ว เรำจะไปทำลำยของเขำไม่ได้ เขำก็สำมำรถฟ้องร้องเรำได้เหมือนกัน เพรำะที่สำธำรณะ
ประโยชน์ คือที่ดินที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือใครไปใช้ก่อนก็มีสิทธิก่อน เรำไป
ทำลำยของเขำไม่ได้ คือท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย บอกว่ำ 8 เมตร บวกกับไล่ทำงเป็น 10
เมตร แต่ถ้ำไปดูตำมสภำพจริงถนนมันแคบแค่ 4 เมตร 5 เมตร เท่ำนั้นครับ เรำต้องไป
ทำลำยไร่มันสำประหลัง ไร่อ้อยของเขำทั้งหมดเลยนะครับ คือเรำทำได้ แต่ต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้เจ้ำของที่เซ็นต์ยินยอมด้วยครับ ถ้ำเรำมีกำรดำเนินกำรลงไป เขำอำจจะไป
ร้องเรียนถึงจังหวัด บำงที่เขำอำจจะร้องถึงทหำรครับ ที่ผมรู้ว่ำสภำพถนนจริงมันแคบแค่ 4
เมตร 5 เมตร เพรำะเรำให้ช่ำงออกไปดูระหว่ำงทำงและวัดตำมสภำพจริง บำงจุด 8 เมตร
หรือบำงจุด 12 เมตร แต่ชำวบ้ำนเขำปลูกอะไรไว้เต็มหมดแล้ว ที่นี่เรำจะแก้ไขปัญหำ คือเรำ
ต้องคุยกับเจ้ำของที่ ถ้ำพวกเรำจะทำถนนขนำด 8 เมตร จะต้องเซ็นต์เอกสำรยินยอมให้พวก
เรำด้วยนะครับ เรำจึงจะดำเนินกำรได้ ถ้ำเรำจะถกกันวันนี้ให้แล้วเสร็จ เรำยังมีเวลำในกำร
ประชุมอีก เรำก็ลงพื้นที่กับท่ำนสมำชิก ซึ่งถนนเส้นนี้ก็ประมำณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเรำจะทำ
ทั้ง 3.5 กิโลเมตร หรือจะทำเป็นจุด ๆ ที่มันเสียหำย ครับ ท่ำนประธำน เพรำะว่ำ
งบประมำณในกำรสร้ำงลูกรังนี้ “สองล้ำนหกแสนบำท” ซึ่งเรำจะจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้
นะครับ ซึ่งปีที่แล้วเรำใช้เทศบัญญัติติเกี่ยวกับกำรลงลูกรังเกือบล้ำนครับ ยังไม่รวมในหมวด
จ้ำงเหมำ ซึ่งเรำละลำยไปลูกรังมำแล้วเกือบ 4 ปี เป็นเงินเกือบ 6-7 ล้ำน ในแต่ละปีที่เรำทำ
ลงไป ปีถัดไปเรำไปดูตรงที่เรำดำเนินกำรลงลูกรังไปก็ถูกพลัดหำยไปหมด นี่ก็เป็นปัญหำที่ผม
ได้พูดคุยกับท่ำนประธำน ครับ อย่ำงโครงกำรที่ 1 ก็มีปัญหำเรื่องถนนกว้ำง 4 เมตร กว้ำง
6 เมตร กว้ำง 8 เมตร แต่ปัญหำคือทำงท่ำนสมำชิกจะให้ดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน
6 เมตร 8เมตร เรำเอำเอกสำรไปให้เจ้ำของที่ตรงนั้นเขำเซ็นต์ ผมก็จะให้ช่ำงประมำณกำร
ใหม่ แล้วเรำก็จะเสนอเข้ำสู่สภำอีก 2-3 วัน ทำให้เรำได้ลงพื้นที่ไประบุจุด หรือตรงนี่มันดี
แล้ว เรำก็ไปซ่อมหลักกิโลที่ 4 ,ที่ 5 ทำให้มันดีเป็นจุด ๆ แต่ถ้ำจะทำทั้ง 3 กิโลเมตร กว่ำนี้
ก็คือเอำหินไปลงกระจำย ประมำณสี่แสนกว่ำบำท สรุปอย่ำงนี้ดีไหมครับ อย่ำงโครงกำรที่ 1
ยังมีปัญหำอยู่เรำก็ปล่อยโครงกำรนี้ไปก่อน แล้วให้เจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
แล้วค่อยนัดประชุมกันอีกที ในวันนี้เรำก็มำพูดคุยกันในหลักกำรก่อนดีไหมครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ เรื่องกำรทำถนนลูกรังควำมกว้ำง 4 เมตร และ 6 เมตร ซึ่ง
(รองนำยกเทศมนตรี) ทำงคณะผู้บริหำรก็อยำกจะทำถึงแปดเมตรแต่เรำก็ได้พูดคุยถึงถนนเส้นนี้กันเบื้องต้นแล้วว่ำ
ถนนเส้น ม.2 ม.7 ม.14 แล้วว่ำถนนส้นนี้มันแคบ เรำจะแก้ไขปัญหำอย่ำงไรกำรสำรวจถนน
ที่มีกำรบุกล้ำเข้ำมำในที่สำธำรณะ ขอบคุณครับ
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ ขอปรึกษำหำรือในเรื่องของกำรลงนำมเอกสำรยินยอม และผมอยำกให้มี
(สมำชิกสภำ เขต 2) ข้อมูลของถนนว่ำเส้นไหนติดกับที่สำธำรณะที่เรำบุกเบิกทำไปล่วงหน้ำก่อนแต่ยังไม่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จและยังมีผลผลิตของประชำชนเหมือนกับผู้บริหำรได้กล่ำวมำ แต่ผมก็
อยำกจะให้ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้ประกำศว่ำถนนเส้นที่จะ
ดำเนินกำรถนนเส้นนี้ถึงที่ใดซึ่งมันมีระหว่ำอยู่ที่เรำเคยบุกเบิก ว่ำสี่เมตรห้ำเมตรและหกเมตร
ให้ออกหนังสือไปหำ
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ล้ำเข้ำมำเด็ดขำด และผมว่ำน่ำจะมีข้อบังคับด้วยครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ ผมขอเพิ่มเติมถนนเส้น ม.2 ม.7 ม.14 เป็นถนนที่มีกำรดำเนินกำร
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ก่อสร้ำงมำนำนแล้วก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที ซึ่งผมว่ำผิจำรจร ขนำดควำมกว้ำงหกเมตร
ไล่ทำงอีกข้ำงหนึ่งเมตรรวมเป็นแปดเมตรก็มีควำมเหมำะสมแล้วครับ ซึ่งถนนเส้นนี้แต่ก่อนมี
ขนำดควำมกว้ำงมำกกว่ำนี้ครับ แต่ถ้ำจะมำสรุปเอำเลยว่ำจะดำเนินกำรแค่ผิวจำรจรแค่สี่
เมตร ผมไม่เห็นด้วย ในกำรประชุมครั้งก่อนผมบอกแล้วว่ำถ้ำจำทำแค่สี่เมตรมันจะแคบไป
เรื่องงบประมำณค่อยว่ำกันใหม่ที่จะเพิ่มหรือลด ผมอยำกจะขอแบบฟอร์มให้เจ้ำของที่ได้เซ็น
ยินยอม ผมอยำกจะให้ดำเนินกำรในรูปแบบนี้ครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ ในเรื่องนี้เรำคุยกันมำนแล้ว ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ที่ขอเสนอ
(รองนำยกฯ)
โครงกำรเข้ำมำแล้วเรำจะมำดำเนินกำรเริ่มต้นใหม่ กว่ำเรำจะเอำแบบฟอร์มไปให้ผู้ปกครอง
ดำเนินกำรให้กับทำงเทศบำล ก็คงอีกนำน ทำงที่ดีเรำคุยกันและสรุปวันนี้ แล้วพรุ่งนี้เรำออก
สำรวจ ถ้ำได้ควำมกว้ำงตำมที่เรำจะดำเนินกำรตำมโครงกำรที่เสนอมำ หรือถ้ำไม่ได้ขำดควำม
กว้ำงตำมที่เรำจะดำเนินกำรในโครงกำรใด ๆ เรำก็ปล่อยโครงกำรนั้นตกไป ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ แต่ครั้งก่อนผมก็ได้ไปดำเนินกำรปักแนวเขตถนนเส้น ม.2 ม.7
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ม.14 มีกำรปักแนวเขตแล้วก็ยังเหมือนเดิม ผมจึงฝำกถำมคณะผู้บริหำรที่เร่งให้ทำงกระผม
ไปดำเนินกำรปักแนวเขตว่ำจะมีงบประมำณและงบประมำณจะตกไป แล้วไหนละครับ
งบประมำณที่จะดำเนินกำรขยำยแนวเขตครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ ที่ผมพูดวันนั้น ผมบอกว่ำให้เจ้ำของที่ลงนำมยินยอม ไม่ได้ให้ท่ำนไปดำเนิน
(นำยกเทศมนตรี)
กำรปักแนวเขต คือให้เจ้ำของที่ลงนำมยินยอมให้ดำเนินกำรขยำยเขตถนนกว้ำงหกเมตรได้
ประเด็นที่ผมพูดคือให้เจ้ำของที่ลงนำมยินยอมว่ำเรำจะดำเนินกำรถนนแปดเมตร ถ้ำถนนเส้น
นี้เจ้ำของที่ลงนำมยินยอมให้ดำเนินกำรแล้ว 16 ท่ำนและเหลืออีก 4 ท่ำน เรำก็ลงไปพูดคุย
กับท่ำน เดี๋ยวพรุ่งนี้เรำลงไปสำรวจถนนเส้น ม.2 ม.7 ม.14 แล้วให้ช่ำงลงไปดูด้วยกัน
ทั้งหมด 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเรำอำจจะไม่ซ่อมทั้ง 3.5 กิโลเมตร เรำอำจะดูหลักกิโลที่ 5 ที่ 6
ทำให้มันดีเป็นจุด ๆ ไป และหลักกิโลที่ 5 ที่ 6 เป็นที่ของใครบ้ำงที่ติดที่สำธำรณะประโยชน์
คงไม่เกิน 2-3 ท่ำน เรำก็เอำเอกสำรยินยอมให้ดำเนินกำรขยำยเขตถนนกี่เมตรไปเจ้ำของที่
ลงนำม ผมว่ำทำประมำณ 2-3 วันน่ำจะดำเนินกำรเสร็จ แต่วันนี้เรำมำคุยกันว่ำเรำจะ
ปรับปรุงซ่อมแซมขยำยเขตถนนแต่ละเส้นกี่เมตร 4 เมตร 6 เมตร หรือ 8 เมตร ซึ่งเรำจะไม่
ดำเนินกำรในตอนนี้เพรำะมันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่ครับ เรำจะอนุมัติโครงกำรแล้วทั้งหมด
ก่อน พอหมดฤดูฝนเรำค่อยจะดำเนินกำรครับท่ำนประธำน ขอบคุณครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และท่ำนผู้บริหำร คือตำมที่จริงแล้ว
(สมำชิกสภำ เขต 2) ก่อนที่จะออกหนังสือก็น่ำจะมีกำรปรึกษำหำรือกันก่อนครับ คือท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
ท่ำนก็พูดไปตำมตัวหนังสือครับ ผมขอข้ำมไปอย่ำงข้อที่ 2 พวกผมก็มีลำยมือชื่อของพี่น้องที่
เป็นเจ้ำที่ดิน ที่เรำได้ไปดำเนินกำรครั้งก่อนแล้ว เพรำะพวกเรำลงไปดำเนินกำรแล้ว 5 เมตร
แต่ในครั้งนี้เรำจะมำดำเนินกำรแค่ 4 เมตร ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำ ขอบคุณ
ครับท่ำนประธำน
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญำตครับ ที่ทุกท่ำนพูดมำผมก็เห็นด้วยกับทุกท่ำนครับ แต่ว่ำผมอยำกให้ทำเป็นหนังสือ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ยินยอมออกมำให้กับข้ำงเคียงทุกเส้นที่เรำจะดำเนินกำรลงนำมยินยอม และเมื่อลงนำม
ยินยอมแล้วก็นำส่งผู้บริหำรพิจำรณำ ถ้ำเรำไปดำเนินกำรปักแนวเขตเฉยๆแต่เจ้ำของที่ไม่ได้
ลงนำมยินยอมเรำก็ไม่สำมำรถเข้ำไปดำเนินกำรในส่วนนี้ได้ ขอบคุณครับ

-14นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรที่นำเสนอในวันนี้ ซึ่งฝ่ำยบริหำรเป็นผู้เสนอโครงกำรเพื่อ
(นำยกเทศมนตรี)
จ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งกำรจ่ำยขำดเงินสะสมมีหนังสือสั่งกำรให้ดำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน
ครับ ส่วนเรื่องที่เจ้ำของที่เซ็นต์ยินยอมมำนั้นส่วนมำกจะไม่ได้ระบุว่ำให้เรำสำมำรถเข้ำ
ดำเนินกำรได้กี่เมตรครับ ซึ่งก็เป็นปัญหำมำตลอดกับฝ่ำยบริหำร ซึ่งไม่ใช่ว่ำเรำอยำกจะทำ
แล้วประชำชนเดือดร้อน ผมอยำกทำให้มันถูกต้องและชัดเจน เพรำะว่ำสภำท้องถิ่นเป็น
ผู้อนุมัติพิจำรณำ แต่ผมขอให้มีควำมชัดเจนมำกกว่ำนี้ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คือในกรณีถนนกว้ำง 8 เมตร แต่ใน
(รองนำยกเทศมนตรี) มุมมองของผู้บริหำรมองว่ำเรำมีงบประมำณอยู่แค่นี้ เรำจะผิจำรจรแค่ 4 เมตร ซึ่งเรำจะทำ
พื้นที่ใช้สอยเพียงแค่ 4 เมตรก่อนเพื่อให้ประชำชนที่เดือนร้อนได้สัญจรไปมำได้ อันนี้คือ
จุดมุ่งหมำยของทำงผู้บริหำร ลักษณะที่ดินที่เป็นสำธำรณะประโยชน์จะครอบครองก็ไม่เกิด
สิทธิ์ ขอบคุณครับ
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ ผมอยำกจะให้ทำหนังสือแนบท้ำยถึงจังหวัดด้วยว่ำ ถนนเส้นนี้ขนำดควำม
(สมำชิกสภำ เขต 2) จริงที่ 5 เมตร แต่เรำจะขอดำเนินกำรแค่ 4 เมตร เพื่อบรรเทำควำมอยำกลำบำกของ
ประชำชนในกำรสัญจร เพรำะผมไม่อยำกจะให้ข้อมูลของถนนในลักษณะควำมกว้ำง 5 เมตร
นั้นสูญหำยไปครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ในเรื่องของเขตถนนนี้ ซึ่งมันเป็นข้อมูลระหว่ำงของทำงหลวงแผ่นดินข้อมูลมันก็มีครบเหมือน
(รองนำยกเทศมนตรี) เดิมอยู่แล้วครับ เรำทำเขตพื้นที่ใช้สอย 4 เมตร แต่ข้อมูลระหว่ำงถนนเส้นนี้ก็ยังเป็น 5
เมตรเหมือนเดิม คือเรำรำยงำนตำมข้อเท็จจริงที่เรำทำ และทำงจังหวัดก็กำชับให้พิจำรณำ
เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอขออนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมต่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุดรธำนี ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตำมที่ผมได้ฟังทุกท่ำนอภิปรำยมำ มีข้อสงสัยอยู่ 2 ประเด็นด้วยกันครับ ประเด็นแรก
(ประธำนสภำเทศบำล) คือประเด็นด้ำนเอกสำร ตำมที่ท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย ได้กล่ำวทักท้วงใน
เอกสำรที่ได้รับว่ำถนนเส้น ม.2 ม.7 ม.14 ซึ่งถนนเส้นนี้กว้ำง 8 เมตร ในประเด็นที่สอง คือ
กรณีที่ประชำชนบุกรุกเข้ำมำในที่สำธำรณะประโยชน์เรำต้องทำหนังสือแจ้งให้ประชำชน
ทรำบไหมครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ จริงๆแล้วแนวเขตถ้ำพวกเรำไม่ดำเนินกำรกั้นไว้ ถ้ำเรำจะทำกำรบุกเบิก
(สมำชิกสภำ เขต 2)
ถนนครั้งต่อไป เรำก็จะต้องทำหนังสือถึงเจ้ำของที่ทุกครั้ง ถ้ำเรำสำมำรถดำเนินกำรกั้นไว้
ตั้งแต่เดียวนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ถ้ำติดอยู่กับเจ้ำของที่คนไหนที่ไม่สำมำรถเจรจำได้
ก็ให้เจ้ำห้ำที่ออกมำรำงวัดชี้แนวเขตเลยครับ ซึ่งผมว่ำน่ำจะชี้แนวเขตทั้งหมดเลยน่ำจะ
เหมำะสมครับ และเรำน่ำจะใช้อำจหน้ำที่ที่ถูกต้องตรงนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติเลยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ อย่ำงที่ผมพูดถ้ำต้องกำรถนน 8 เมตร 6 เมตร 4 เมตร จะต้องไปขอ
(นำยกเทศมนตรี)
อนุญำตเจ้ำของที่ก่อน อย่ำงรีสอร์ทที่มีกำรบุกรุกที่สำธำรณะประโยชน์ ศำลจะต้องพิพำกษำ
ให้ถึงที่สุดก่อน ที่เขำจะไปทำลำยได้ อย่ำงที่สองเรำจะต้องทำกำรสอบเขตในบริเวณนั้น ๆ ถ้ำ
เขำมีกำรบุกรุกที่สำธำรณะ เรำก็แจ้งข้อหำบุกรุก หรือถ้ำเรำแน่ใจว่ำถนนเส้นนี้เป็นที่
สำธำรณะเรำก็แจ้งควำมเอำที่สำธำรณะด้วย คือจะเป็นในลักษณะนี้ครับ ที่สำธำรณะไม่
สำมำรถครอบครองปรปักได้ อยู่อย่ำงไรก็อยู่อย่ำงนั้นครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมก็เห็นใจทุกฝ่ำยนะครับ ซึ่งเรำจะดำเนินกำรแบบไหนดีครับ หรือจะเรียกผู้ใหญ่บ้ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ม.2 ม.7 ม.14 มำประชุมปรึกษำหำรือเพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไปดีไหมครับ

-15นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ผมว่ำเรำเลยประเด็นที่จะมำข้อยุติว่ำถนนเส้นนี้กี่เมตรแล้วครับ
ประเด็นในวันนี้คือเรำมำพิจำรณำลงมติว่ำเรำจะดำเนินกำรหรือไม่ดำเนินกำรโครงกำรนี้ คือ
ถ้ำโครงกำรที่ 1 ถ้ำไม่ดำเนินกำรก็ปล่อยให้ตกไปครับ ผมว่ำเรำใช้เวลำนำนในกำรพูดเรื่องนี้
มำนำนแล้ว ถ้ำท่ำนสมำชิกบอกว่ำ ถนนกว้ำง 4 เมตรทำไม่ได้ เรำมำลงมติกันเลยครับ
ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ท่ำนรองเดชำ ปัตถำวโร เสนอให้ลงมติเลยครับ มีท่ำนใดจะเสนออีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะเสนออีก ผมก็จะขอมติเลยครับ
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ มีแนวทำงแก้ไขไหมครับ เพื่อให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับผมว่ำเอำอย่ำงนี้ครับ ท่ำนรองเดชำ ปัตถำวโร อย่ำพึ่งสรุปบังคับเลยครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
อย่ำงที่ท่ำนรองเรืองฤทธิ์ กิติรำช บอกว่ำเอำเป็นพรุ่งนี้ และก็อยำกให้ท่ำนสมำชิกได้ไปเดิน
สำรวจแนวเขตด้วยกัน แล้วก็เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้ำน ม.2 ม.7 ม.14 ไปดูด้วยกันเหมำะสม
อย่ำงไรครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ ท่ำนประธำนสภำ ในกรณีอย่ำงนี้ ถ้ำเรำไปดำเนินกำรสำรวจขยำยถนน แล้วงบประมำณ
เพิ่มขึ้น ถ้ำสมมุติว่ำเรำขยำยข้ำงถนน และลดระยะทำงลง แล้วทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุดรธำนีจะไม่สอบถำมกลับมำหรือว่ำทำไมต้องลดระยะทำงลง แล้วเรำจะตอบคำถำมอย่ำงไร
ซึ่งโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เรำจะอนุมัติกับไม่อนุมัติ ไม่ใช่โครงกำรที่เรำจะมำเสนอข้อมูล
ใหม่ ถ้ำเรำจะมำเสนอข้อมูลใหม่ โครงกำรที่เสนอนี้ก็ตกไป ไม่ต้องดำเนินกำรในปีนี้ ถ้ำอย่ำง
นั้นเอำแบบนี้โครงกำรนี้ก็ตกไป รอขอเปิดสมัยวิสำมัญใหม่อีกครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมว่ำเรำต่ำงคนต่ำงทำหน้ำที่ของตนเอง สภำมีหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติกับไม่อนุมัติโครง
(ประธำนสภำเทศบำล) กำรจำกฝ่ำยบริหำร ก็จะไม่มีปัญหำครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ คือโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรนำเสนอเป็นโครงกำรบำบัดทุกข์ คือกำรซ่อมแซม
ไม่ใช่โครงกำรบำรุงสุข เพื่อให้พี่น้องประชำชน สำมำรถขนถ่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรได้
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำน คืองบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมของเรำมีอยู่ประมำณ “หนึ่งล้ำนหนึ่ง
(นำยกเทศมนตรี)
แสน” ยังไม่รวมโครงกำรสะพำนแต่ถ้ำรวมกันแล้วงบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมก็จะอยู่ที่
“สี่ล้ำนสำมแสน” เหลืองบประมำณอยู่ “เจ็ดแสน” ซึ่งเอำไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน วำตภัย น้ำ
ท่วม ซึ่งตอนนี้เรำไม่มีงบกลำงเลยครับ ผมก็เลยคิดว่ำถ้ำเรำจะขยับโครงกำรที่ 1 หรือทุก
โครงกำร แล้วนำเงินเจ็ดแสนมำเพิ่มให้กับทุกโครงกำร แต่ถ้ำเกิดปัญหำฉุกเฉิน เช่นวำตภัย
อัคคีภัย น้ำท่วม แล้วเรำจะเอำงบประมำณจำกที่ไหนมำช่วยเหลือพี่น้องประชำชน ซึ่งแต่ละ
ครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเรำใช้งบประมำณแต่ละเป็นจำนวนมำก แต่ถ้ำเรำจะต้องขยับ
โครงกำรงบประมำณเพิ่มขึ้น เรำอำจต้องตัดโครงกำรบำงโครงกำร ผมอยำกให้คิดถึงและ
พิจำรณำในข้อนี้ด้วยครับ
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(รองนำยกเทศมนตรี) ผิจำรจรโครงกำรที่ 1 ถนนเส้น ม.2 ม.7 ม.14 ถ้ำเรำจะขยำยพื้นที่ถนนให้ได้ 5 เมตร 6
เมตร หมำยควำมว่ำ เรำจะดำเนินกำรลงหินลูกรังตำมที่ช่ำงประมำณกำร ทำได้ไหมแต่ไม่เพิ่ม
งบประมำณ เพรำะว่ำเรำต้องกำรขยำยให้ได้เขตถนน ยกตัวอย่ำงเช่นถนนเส้นบ้ำนหนองแวง
ไปบ้ำนโนนหินลำดที่เรำใช้งบประมำณจ่ำยขำดในปีที่แล้วมำ ถนนกว้ำง 8 เมตร แต่เรำใช้
งบประมำณลงหินลูกรังไปแค่ 4 เมตร พอจะทำได้ไหม อีกเรื่องหนึ่งอยำกจะเรียนถำมท่ำน
ปลัด ว่ำโครงกำรในลักษณะนี้ที่เรำประมำณกำรไป 3.5 กิโลเมตร สมำรถแยกทำเป็นช่วง ๆ
ได้ไหมครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ก่อนอื่นผมจะอธิบำยในภำพรวมก่อนครับ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) คือหลักของกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จะต้อแก้ไขเรื่องที่เฉพำะจำเป็นเท่ำนั้น เพรำะถ้ำเรำ
ตีควำมคำว่ำ “จำเป็น” แสดงว่ำเขำไม่ให้เรำเริ่มทำโครงกำรใหม่เลยครับ ให้แก้ไขปัญหำ
เฉพำะจุดไป เฉพำะเรื่อง ๆไป ถ้ำงบประมำณโครงกำรไหนที่ใหญ่และระยะยำว เขำให้ใช้
งบประมำณปกติ คือข้อบัญญัติ ส่วนโครงกำรที่เสนอเข้ำมำส่วนมำกก็จะเป็นโครงกำร
ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม และถ้ำเป็นกำรยกร่องพูนดินถือว่ำเป็นโครงกำรใหม่ แล้วถำมว่ำ
โครงกำรในลักษณะนี้ทำได้ไหม ทำได้ครับแต่เรำจะต้องอำศัยข้อเท็จจริง คือถนนที่มีปัญหำ
และจำเป็นมำชี้แจงให้ทรำบ ซึ่งผมได้ดูจำกภำพถ่ำยและได้ออกไปดูสภำพจริงก็มีหลำยเส้นที่
เข้ำเงื่อนไข แต่ก็มีหลำยเส้นไม่เข้ำเงื่อนไขที่จะดำเนินกำรทั้งเส้น เนื่องจำกว่ำบำงเส้นพอเรำ
ดำเนินกำรแล้วและฝนตกลงมำลูกรังที่ทำไปก็จะหำยไปหมด โครงกำรในลักษณะนี้เป็นกำร
แก้ปัญหำที่ไม่เกิดประโยชน์ ฟุ่มเฟือย ซึ่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินมองว่ำใช้งบประมำณไม่
คุ้มค่ำ เพรำะฉะนั้นเงินจ่ำยขำดเงินสะสมคือเป็นกำรแก้ไขปัญหำเป็นจุดตำมควำมจำเป็น คือ
ประเด็นที่ 1 ของกำรจ่ำยขำดเงินสะสม มีวัตถุประสงค์ ก็คือควำมจำเป็นเท่ำนั้น ประเด็นที่
2 กำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมมีระยะเวลำ คือตำมหนังสือลงวันที่ 25 ที่ อด 0023.5/ว
1606 บอกว่ำจะต้องดำเนินกำรพิจำณำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 มิถุนำยน ซึ่งพื้นที่ตำบลของ
เรำเป็นพื้นที่ใหญ่กว่ำจะสำรวจแล้วเสร็จ ผมได้เสนอต่อผู้บริหำรให้นำโครงกำรเสนอต่อสภำ
เพื่อพิจำรณำก่อน ถึงวันนี้เรำจะยังไม่ลงมติก็ไม่เป็นไรครับ แต่ให้พิจำรณำให้ตรงจุดและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำร ประเด็นที่ 3 คือเหมือนกับที่ท่ำนรองเรืองฤทธิ์ กิติรำช ได้
กล่ำวว่ำไม่ใช่เรื่องที่ทำงคณะผู้บริหำรคิดกันเอง ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีก็ดูเรำ
เหมือนกันในกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเงื่อนไงหรือเปล่ำ รูปถ่ำยพร้อมโครงกำรเรำก็ส่งให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดอุดรธำนี เพื่อขอให้เรำเปิดสมัยวิสำมัญในครั้งนี้ และบังคับในหนังสือมำด้วยให้
ดำเนินกำรเฉพำะเรื่องจ่ำยขำดเงินสะสมในสมัยวิสำมัญนี้ ซึ่งโครงกำรทั้งหมดก็ผ่ำนกำร
กลั่นกรองจำกห้องกฎหมำยจังหวัดอุดรธำนีแล้ว จึงให้ดำเนินกำรได้และเปิดสมัยวิสำมัญได้
เนื่องจำกว่ำท่ำนผู้ว่ำรำชกำรก็เห็นข้อมูลที่เสนอไป ถ้ำเรำมีกำรจ่ำยขำดเงินสะสมที่แตกต่ำง
จำกข้อมูลที่เสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี มันก็จะมีปัญหำตำมมำกับทำงฝ่ำยบริหำร
และทำงสภำท้องถิ่น ถ้ำเรำมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ค่อยพิจำรณำกันอีก
ทีหนึ่งครับ ส่วนคำถำมที่ได้ตั้งไว้ตอนแรกที่ท่ำนรองเรืองฤทธิ์ กิติรำช ได้ตั้งคำถำมไว้ คือ
สมมุติว่ำเรำจะขยำยพื้นที่ที่ประชำชนบุกรุกได้หรือไหม ตั้งแต่เป็นสภำตำบล ในกำรตัด
บุกเบิกถนนในกำรแก้ไขปัญหำของพี่น้องประชำชนในสมัยนั้น ในกำรบุกรุกที่สำธำรณะของ
ประชำชน มีกฎหมำยรองรับให้พี่น้องประชำชนเข้ำไปครอบครองที่ดินที่เป็นที่สำธำรณะ
ประโยชน์ ที่ว่ำงเปล่ำ ที่ที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ของทำงรำชกำร ที่สำธำรณะประโยชน์ที่เข้ำไป
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ไม่ได้ แต่ถ้ำประชำชนเขำทำสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ ลงไปแล้วในที่ดินสำธำรณะที่ครอบครองก็
แล้วแต่ หน่วยงำนรำชกำรไม่มีสิทธ์เข้ำไปรื้อถอน ถอดถอนหรือเพำถำงกับสิ่งที่เขำได้
ดำเนินกำรไปแล้วนั้น จะต้องใช้บังคับกฎหมำยนั้น ๆ ถ้ำพบกำรกระทำควำมผิด จะต้องแจ้ง
ผู้ปกครองพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้รำยงำนนำยอำเภอ เสร็จแล้ว นำยอำเภอจะสั่งกำร
ให้เทศบำล หรือ อบต. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรปกปักรักษำที่ดินที่
สำธำรณะประโยชน์ ฟ้องบังคับขับไล่ออก ออกหมำยบังคับไล่ออก กรณีตำมกฎหมำย จึงจะ
สำมำรถเข้ำดำเนินกำรได้ กรณีไม่ตำมพฤตินัย เช่นหมำยควำมว่ำ พบเจอแล้ว มีไร่มันสำประ
หลังเต็มไปหมด ก็จะดำเนินกำรจะต้องดำเนินกำรในระยะยำว อันดับแรกคือจะต้องทำควำม
เข้ำใจกับผู้ปกครองท้องที่ให้ได้ก่อน ถ้ำท่ำนเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทั้งตำบลทำควำม
เข้ำใจกันได้แล้ว ก็ให้ดำเนินกำรสำรวจที่ดินของประชำชนที่ติดกับที่สำธำรณะประโยชน์กับ
ทำงเทศบำลตำบลแชแลทั้งหมด ให้จัดทำประชำคมทุกหมู่บ้ำน พอดำเนินกำรเสร็จ จึงนำ
หนังสือรับรองขออนุญำตให้ก่อสร้ำงถนนเข้ำไปในที่ดิน โดยให้เขียนทุกคนให้ชัดเจนว่ำ จะ
ยอมให้เข้ำดำเนินกำรในระยะกี่เมตร ซึ่งผมว่ำน่ำจะเรียกประชุมผู้ปกครองในพื้นที่ แล้วลง
สำรวจร่วมกันและจะต้องทำในระยะยำว มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ำย ๆ ที่เรำจะประชุมกันเสร็จแล้ว
ลงมติแล้วเข้ำไปดำเนินกำรได้ มันเรื่องละเอียดอ่อนกับประชำชน ผมขอเสนอว่ำในวันนี้ก็
พิจำรณำ 15 โครงกำรในรำยละเอียดกันก่อนแล้วค่อยนัดประชุมเพื่อลงมติ ครับ ขอบคุณ
ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับท่ำนประธำน และผู้ทรงเกียรติที่เข้ำร่วมประชุม ตำมที่ท่ำนปลัดได้ให้ควำม
(สมำชิกสภำ เขต 2)
รู้ก็รู้สึกว่ำมีควำมกระจ่ำงมำกขึ้นครับ แต่สำหรับคำถำมที่ท่ำนรองเรือฤทธิ์ กิติรำช ได้ตั้ง
คำถำมไว้ในตอนแรกนั้น ท่ำนปลัดยังไม่ได้ตอบคำถำมในส่วนนี้เลยครับ เพรำะว่ำถนน
เส้นทำงนี้มีควำมกว้ำง 8 เมตรแต่จะดำเนินกำรในควำมกว้ำง 4 เมตร แต่จะขยำยข้ำงถนน
ออกข้ำง 1 เมตร ได้ไหมครับ แล้วเอำหินลูกรังลงแค่เฉพำะ 4 เมตร ได้ไหม ท่ำนกรุณำตอบ
ด้วยครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ คือในควำมคิดของผม ให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรเหมือนเดิม คือทำถนนสำย ม.2 ม.7
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) ม.14 ให้อยู่เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนควำมกว้ำง ควำมยำวของถนนจะต้องอยู่ภำยใต้
งบประมำณเดิมได้ครับ คือหลักกำรแก้ไขอยู่แล้ว คือแก้ควำมกว้ำงได้แต่แก้ตัวเงินไม่ได้ เรำ
สำมำรถแก้รำยละเอียดภำยในวงเงินเรำ ทำได้ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย คือที่ผมถำมเพรำะอยำกให้ถนนมันกว้ำงในกำรสัญจรไว้ครับ ภำยใต้งบประมำณเดิมครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
อนุญำตเพิ่มเติมครับ ถ้ำเรำจะแก้ไข้ปัญหำให้ถูกต้องจะต้องทำในระยะยำว และอยำกให้
ผู้บริหำรพิจำรณำในส่วนนี้ด้วยตำมที่ท่ำนได้พูด อยำกให้ฝ่ำยปกครองเข้ำร่วมประชุมด้วย
เพื่อรับทรำบในปัญหำส่วนนี้ในพื้นที่ตำบลแชแลทุกเส้น ที่พี่น้องรำษฎรได้รุกล้ำที่ทำง
สำธำรณะ แล้วหลังจำกที่ประชุมเสร็จ อยำกให้ฝ่ำยปกครองกลับไปดำเนินกำรจัดทำประชำ
พิจำรณ์กับบ้ำนตนเอง แล้วนำข้อมูลกลับมำในที่ประชุมเทศบำลอีกครั้งหนึ่ง เพรำะว่ำรำษฎร
จะมีควำมเชื่อถือฝ่ำยปกครองมำกกว่ำ ผมอยำกให้ประชุมประชำพิจำรณ์ปัญหำในส่วนนี้ให้
ประชำชนไดรับรู้ด้วย ถ้ำเรำจะดำเนินกำรพิจำรณำทำถนนในปีต่อไป จะได้เป็นแนวทำง
เดียวกัน มีควำมสะดวกมำกขึ้น ขอบคุณครับ

-18นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ตอนนี้เรำก็ได้ประชุมถกเถียงในแต่ละโครงกำรพอสมควรแล้วและตอนนี้เวลำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ก็ประมำณเที่ยงกว่ำแล้ว ผมขอพักกำรประชุม รับประทำนอำหำรเที่ยงก่อน ที่จะพิจำรณำลง
มติในช่วงบ่ำย ครับ
พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลำ 12.10 น.
............................................................................................................................. ................
เริ่มประชุมช่วงบ่าย
13.15 น.
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับตอนนี้ก็ได้เวลำในกำรประชุมในช่วงบ่ำยกันแล้วครับ เข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อเสนอ
(ประธำนสภำเทศบำล) ใหม่กันต่อจำกกำรพิจำรณำในช่วงเช้ำ ได้มีกำรพิจำรณำในรำยละเอียดโครงกำรกันพอสมควร
ครับ
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ำบริหำรที่เคำรพ
กระผมไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมหรือพิจำรณำโครงกำรในช่วงบ่ำยได้ครับ เนื่องจำกโครงกำร
ที่ 2 เป็นโครงกำรหลอกหลวง ดูจำชื่อโครงกำรแล้ว ท่ำนดูดี ๆ นะครับ แต่เวลำจะดำเนินงำน
จะไปทำอีกเส้นหนึ่งครับ มันจะเข้ำข่ำยหลอกลวงประชำชน ฉะนั้นผมขอประท้วงและไม่ขอ
เข้ำร่วมประชุม ขอบคุณครับ

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ คือตำมที่ผมเข้ำใจว่ำท่ำนสุระเดช แก้วกำ หมำยควำมว่ำ เป็นถนนคนละเส้นที่จะไปบ้ำน
(สมำชิกสภำ เขต 1) หินฮำว มันไม่ใช่เส้นตรงไปบ้ำนหินฮำวเลยครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ปกติถนนเส้นนี้เขำเรียกว่ำ “หินฮำว-บ่อขยะ” คือมันเป็นถนนเชื่อมระว่ำงบ้ำนดอนเงินไป
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนยำงหล่อ ม.6 ครับ แต่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ เข้ำใจว่ำเป็นถนนเส้นตรงไปบ้ำนหินฮำว
เลยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ คือโครงกำรบำงโครงกำรที่เรำได้พูดคุยนอกสภำท้องถิ่น เรื่องผิดด้ำน
(นำยกเทศมนตรี)
เอกสำรเล็ก ๆ น้อย ๆ เรำสำมำรถพูดคุยกันได้ คือถ้ำจะพูอย่ำงนี้เรำก็รู้สึกไม่ดี ว่ำเป็นกำร
หลอกลวง เป็นกำรไม่ให้เกียรติทั้งสภำท้องถิ่นและฝ่ำยผู้บริหำร ถ้ำข้อมูลตรงไหนไม่ถูกหรือ
ตรงกันเรำก็สำมำรถแก้ไขให้ไดแบบนั้น แบบนี้ได้ๆ ได้ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับท่ำนประธำนที่เคำรพ ที่ท่ำนสมำชิกได้โต้แย้งว่ำ โครงกำรที่ 2 เป็นกำร
หลอกลวง ผมยังไม่เข้ำใจว่ำถนนตรงนี้มันเป็นอย่ำงไร ชื่อจริงโครงกำรนี้เป็นอย่ำงไร ครับท่ำน
สำคร ประทุมศำล เจ้ำของพื้นที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบด้วยครับ

นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ คือถนนเส้นนี้ “ดอนเงิน-หินฮำว” เส้นนี้ที่ทุกท่ำนเข้ำใจจะเป็นเส้นตรง
(สมำชิกสภำ เขต 2 ) ไป “หินฮำว” เลยครับ แต่ผมว่ำเส้นตรงนี้ได้ดำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ 2558
ซึ่งผมว่ำยังใช้งำนได้ดีอยู่ครับ และยังดำเนินกำรได้ไม่ถึง 1 ปี ผมก็เลยให้นำยช่ำงดูในแผนที่
ให้ว่ำมีเส้นทำงไหนที่จะไป “บ้ำนหินฮำว” ได้อีก ซึ่งเส้นทำงก็สำมำรถไป “บ้ำนหินฮำว” ได้
เหมือนกันและยังไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งประชำชนก็ใช้ในกำรขนสินค้ำทำงกำรเกษตร
และมีควำมเดือดร้อน ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ที่จริงแล้วท่ำนสมำชิกก็มีสิทธิแค่เป็นผู้เสนอโครงกำร ส่วนโครงกำรที่ท่ำนผู้บริหำรจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) เลือกเข้ำที่ประชุมเพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริหำรที่จะพิจำรณำถึงควำม
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อนุมัติให้ดำเนินกำรเท่ำนั้น สำหรับโครงกำรที่สองถนนเสนนี้เข้ำใจตรงกันนี้นะครับ ต่อไปเป็น
โครงกำรที่ 3 สี่แยกเทศบำลไปโนนหินลำด เชิญครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับโครงกำรที่ 3 ผมว่ำยังมีปัญหำด้ำนกำรไหลของน้ำ ผมว่ำหำน่ำจะมีท่อมำใส่เพื่อระบำย
(สมำชิกสภำ เขต 2) จะระบำยน้ำระหว่ำงทำงกับห้วยครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตครับ เรำสำมำรถเพิ่มเติมได้ไหมนำยช่ำง มีท่ำนสมำชิกบอกว่ำ ตรงที่จะระบำยน้ำ
ไม่มีท่อ คสล. ครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญำตครับ เรำสำมำรถเพิ่มเติมได้ครับ เพรำะว่ำเรำกำหนดตำมแบบแปลนของ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) เทศบำลตำบลแชแล เรำกำหนดได้ครับและเรำเพิ่มเติมได้ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ ถ้ำอย่ำงนั้นจะแจ้งในที่ประชุมรับทรำบว่ำเวลำเขียนแบบแปลนของเทศบำล จะระบุว่ำมี
ท่อ คสล. ลงไปในแบบแปลนด้วยในโครงกำรตำมสภำพพื้นที่และควำมเหมำะสม ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ขออนุญำตท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก ผู้บริหำร ถ้ำจะมีอะไรเพิ่มเติมลงในโครงกำรผมก็อยำก
ให้ดำเนินกำรสรุปแต่ละโครงกำรเลยว่ำจะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอะไรในโครงกำรนั้น ๆ ในวัน
วันนี้ครับ
ขออนุญำตครับท่ำนประธำน ขอหำรือเอำแบบนี้ไหมครับ อย่ำงโครงกำรที่ 3 หรือแต่ละ
โครงกำรเรำมำกำหนดจุดที่จะลงท่อ คสล. จะดำเนินกำรลงกี่จุด เพื่อจะได้บันทึกในรำยงำน
กำรประชุมให้ชัดเจนด้วยครับ โครงกำรที่ 3 จะพิจำรณำลงท่อ คสล. กี่จุดครับ

นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับโครงกำรที่ 3 ลงท่อ คลส. จำนวน 3 จุด ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายเดชา ปัตถาวโร สรุปโครงกำรที่ 3 ลงท่อ คสล. 3 จุด และขนำดท่อ คสล. 1 เมตร 1 จุด ขนำดท่อ คสล.
(รองนำยกเทศมนตรี) 60 เซนติเมตร จำนวน 2 จุด ครับ ต่อไปโครงกำรที่ 4 เชิญครับท่ำนบุญตรี ธนรักษ์ ชี้แจง
จะเอำท่อ คสล. ลงในโครงกำรนี้กี่จุดครับ ขนำดเท่ำไรด้วยครับ
นายบุญตรี ธนะรักษ์
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ครับสำหรับโครงกำรที่ 4 เส้น ม.6 ไป ม.14 ผมเสนอว่ำเอำท่อ คสล. ลงในโครงกำรนี้
จำนวน 3 จุด ครับ และขนำดท่อ คสล. 60 เซนติเมตร ครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ แล้วอย่ำงโครงกำรที่ 1 และโครงกำรที่ 2 เรำจะลงท่อ คสล. ด้วยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเรือฤทธิ์ กิติราช ครับสำหรับโครงกำรที่ 1 ผมเสนอว่ำน่ำจะท่อ คสล. 1 จุด ครับ ขนำด 60 เซนติเมตร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญำตครับ ผมขอเพิ่มเติมอีก 1 จุดสำหรับโครงกำรที่ รวมเป็นลงท่อ คสล. 2 จุด
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ครับสำหรับโครงกำรที่ 1
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายบุญตรี ธนะรักษ์
(สมำชิกสภำ เขต 2)

สำหรับโครงกำรที่ 2 เรำจะท่อ คสล. กี่จุด หรือไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ
ผมว่ำสำหรับโครงกำรนี้และถนนเสนนี้ไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ
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(รองนำยกเทศมนตรี)

สรุปสำหรับโครงกำรที่ 2 เรำจะท่อ คสล. ไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ ส่วนโครงกำรที่ 3
และโครงกำรที่ 4 เรำได้พูดไปแล้วครับ ต่อไปโครงกำรที่ 5 ครับ

นางเพ็ญศรี ชายสีดา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

สำหรับโครงกำรที่ 5 ถนนเส้นนี้ยังไม่ทรำบถึงรำยละเอียดมำกค่ะ แต่ถนนเส้นมีชำวบ้ำนมำ
ร้องเรียนในกำรสัญจรไปมำไม่ได้ค่ะ ฝำกทำงนำยช่ำงพิจำรณำเลยค่ะ เพรำะนำยช่ำงได้ลง
พื้นที่จริงค่ะ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรที่ 5 ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ำตรงจุดที่จะว่ำงท่อ คสล.
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) จะมีปัญหำกับเจ้ำของที่ทั้งสองฝั่งครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ผมขอเสนอว่ำให้ลงท่อ คสล. 1 จุด ครับ และเขียนลงในแบบแปลนของเทศบำลด้วย
(รองประธำนสภำเทศบำล) ขนำดท่อ คสล. 60 เซนติเมตร 1 จุด ครับ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 5 ลงท่อ คสล. 1 จุด ครับ และเขียนลงในแบบแปลนของเทศบำล
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ขนำดท่อ คสล. 60 เซนติเมตร 1 จุด ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

สำหรับโครงกำรที่ 6 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.9, ม.14 มีตรงไหนที่เรำ
จะดำเนินกำรลงท่อ คสล. ไหมครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 6 นี้ผมขอแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรด้วยครับ ควำมกว้ำง 6 เมตร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ยำว 60 เมตร แก้ไข้เป็น ควำมกว้ำง 6 เมตร ควำมยำว 980 เมตร ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

สำหรับโครงกำรที่ 6 ในควำมคิดเห็นของผมเสนอว่ำใครจะทำถนนเข้ำไร่ตนเองขอควำม
ร่วมมือในกำรใส่ท่อ คสล.และทำเป็นร่องน้ำข้ำงถนนจนมำถึงสะพำนครับ เพื่อไม่ให้น้ำไหลตัด
ผ่ำนถนน ครับ โครงกำรนี้ไม่ต้องใส่ท่อ คสล. ครับ ต่อไปโครงกำรที่ 7 ครับ

นางสมจิตร กุลธรวณิชย์ ขออนุญำตค่ะ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ สำหรับโครงกำรที่ 7 ดิฉันอยำก
(เลขำนุกำรนำยกฯ)
จะให้นำยช่ำงลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งว่ำน่ำจะลงท่อ คสล. ตรงไหนได้เนื่องจำกยังมีน้ำไหลผ่ำน
ถนนค่ะ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 7 นี้ผมว่ำไม่ต้องใส่ท่อ คสล. ครับ เพรำะเป็นพื้นที่รำบต่ำแล้วครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับสำหรับโครงกำรที่ 7 ผมขอเสนอว่ำน่ำจะใส่ท่อ คสล. 1 จุดครับ ตรงจุดบริเวณระหว่ำง
(สมำชิกสภำ เขต 2) ป่ำช้ำบ้ำนแชแลกับที่นำของพ่อใจ ครับ เพรำะตรงนั้นไม่มีทำงน้ำ ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

สรุปสำหรับโครงกำรที่ 7 ใส่ท่อ คสล. 1 จุด ครับ ขนำดท่อ 60 เซนติเมตร ครับ
ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 8 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหนองอีจิก ม.1

นางสมจิตร กุลธรวณิชย์ ขออนุญำตค่ะ สำหรับโครงกำรที่ 8 ถนนเส้นนี้ใส่ท่อ คสล. 2 จุด ค่ะ
(เลขำนุกำรนำยกฯ)
นายเดชา ปัตถาวโร สรุปสำหรับโครงกำรที่ 8 ใส่ท่อ คสล. 2 จุด ครับ ขนำดท่อ 60 เซนติเมตร ครับ
(รองนำยกเทศมนตรี) ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่หมู่ที่ 5
เส้นกลำงบ้ำน สำหรับโครงกำร คสล. ไม่ใส่ท่อ คสล. นะครับ และต่อไปเป็นโครงกำรขุดลอก
หนองโพธิ์ บ้ำนเมืองพรึก ครับ ซึ่งขุดลอกแล้วเรำจะดินไปทิ้งที่ไหนครับ

-21นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ เป็นกำรขุดตบแต่งครับ คือเป็นกำรขุดเหวี่ยงดินตบ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ตบแต่งคันดินให้สูงขึ้น ไม่ได้เอำดินไปทิ้งไหนครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)
นางศิวนาท ลาสุนนท์
(สมำชิกสภำ เขต 1)

ครับ คือสำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ เรำจะเอำดินเพื่อไปทิ้งที่ป่ำช้ำบ้ำนเมืองพรึกครับ
ขออนุญำตค่ะ สำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ ถ้ำจะดำเนินกำรขุดเหวี่ยงดินขึ้นเฉย ๆคงไม่
ไดค่ะ เพรำะที่หนองโพธิ์มันมีขนำดแคบ ค่ะ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ถ้ำโครงกำรนี้จะขุดเหวี่ยงดินขึ้นมีแต่จะทำให้หนองโพธิ์พังลงมำครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ ผมจะเปลี่ยนเป็นคิดประมำณกำรเป็นขุดและขนย้ำย
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ดินครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ คือสำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ เป็นขุดดินจำกหนองโพธิ์ไปทิ้งป่ำช้ำจะต้องมีกำร
ตบแต่งคันดินไหม

นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ คือจะต้องมีกำรประมำณกำรขุดดิน ขนย้ำยดินและ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) ตบแต่งคันดิน เพื่อให้สวยงำมด้วยครับ
นายเดชา ปัตถาวะโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ สำหรับโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ ถ้ำพิจำรณำอนุมัติแล้วและรอดูตอนน้ำลดลง ว่ำจะ
เกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่ เรำค่อยตัดสินใจจะดำเนินกำรหรือไม่ดำเนินกำร ครับ ต่อไปเป็น
โครงกำรที่ 11 เป็นโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนดอนเงิน ม.12 (เส้นไปนำนำย
ประเสริฐ) เป็นโครงกำรที่สำธำรณะนะครับ ท่ำนสมำชิกยืนยันนะครับ

นายสาคร ประทุมศาลา ครับ ผมยืนยันว่ำโครงกำรที่ 11 เป็นถนนทำงสำธำรณะ ครับ เพรำะผมได้ทำโครงกำรเสนอ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
เป็นโครงกำรบุกเบิกประมำณปี 2552 มำแล้ว ซึ่งประมำณ 8-9 ปีที่แล้วครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ สำหรับโครงกำรที่ 11 ยืนยันนะครับว่ำเป็นที่สำธำรณะ และโครงกำรนี้มีตรงจุดไหน
จะลงท่อ คสล.ไหมครับ ท่ำนสมำชิกสภำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายสาคร ประทุมศาลา ครับ สำหรับโครงกำรที่ 11 ไม่มีครับที่จะลงท่อ คสล. ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายเดชา ปัตถาวโร ครับ ต่อไปสำหรับโครงกำรที่ 12 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกบ้ำนดอนเงิน ม.12
(รองนำยกเทศมนตรี) (เส้นหนองหมู) เส้นจะไม่มีท่อ คสล. นะครับ ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 13 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง ม.9 มีรำยละเอียดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมไหม
ครับ สำหรับโครงกำรนี้ ครับ ต่อไปโครงกำรที่ 14 ครับ เส้นไปนำนำยหนูเกียง ถนนเส้นนี้อยู่
บริเวณไหนครับ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับถนนเส้นนี้จำกบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ไปบ้ำนคำแคน ครับ และขอเพิ่มเติมโครงกำรที่
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) 14 ครับ เพิ่มจุดลงท่อ คสล 1 จุดครับ สำหรับโครงกำรที่ 14 ครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ ต่อไปสำหรับโครงกำรที่ 15 เป็นถนนเส้นกกโพธิ์กกเค็งตัดไปโรงเรียนใช่หรือไม่ครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ ไม่ใช่ครับ เป็นถนนเส้นตรงที่จะไปหำตรงที่จะทำสะพำนใหม่ครับ และเลี้ยวซ้ำยไปครับ
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)

-22นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ หมดแล้วทุกโครงกำรที่จะขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ 2559 ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ ครบทั้ง 15 โครงกำรแล้วนะครับ สำหรับโครงกำรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมข้อหำรือว่ำเรำจะลงมติที่ละข้อหรือลงมติครั้งเดียวครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน สำหรับข้อมูลโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมที่จะลงมติในครั้งนี้
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) ถ้ำข้อมูลในส่วนนี้มีกำรเพิ่มรำยในโครงกำร กำรเพิ่มท่อ คสล ลงในแบบแปลนนี้ มันจะทำให้
งบประมำณมันเปลี่ยน ผมเห็นว่ำวันนี้ไม่น่ำที่จะลงมติครับ น่ำจะนัดในวันถัดไปครับ เพื่อให้
ทำงกองช่ำงได้ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลใหม่ให้ตรงกับรำยละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันนี้ แล้ว
ค่อยมำลงมติที่หลังครับ ซึ่งโครงกำรแต่ละโครงก็มีกำรแก้ไขข้อมูลครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ที่จริงผมอยำกจะให้ลงมติเป็นข้อ ๆ ข้อไหนที่ทำก็ลงมติ ข้อไหนที่ไม่ทำก็ให้ลงมติเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) ข้อๆ ไป เอำแบบนี้เลยไหมครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ นำยช่ำง ถ้ำเรำเพิ่มท่อลงไปแต่ละโครงกำรงบประมำณจะเพิ่มขึ้นเท่ำไร ถ้ำไม่เยอะเรำ
ถอดโครงกำรที่ขุดลอกหนองโพธิ์ออก แล้วนัดประชุมอีก 2 วัน มำลงมติดีไหมครับ

นางสมจิตร กุลธรวณิชย์ ขออนุญำตค่ะ สำหรับโครงกำรที่ 8 อยำกจะสอบถำมว่ำ ถ้ำเรำจะเปลี่ยนแปลงไม่เอำรำยกำร
(เลขำนุกำรนำยกฯ)
เกรดบดทับเปลี่ยนเป็นลงลูกรังเพิ่มจะได้ไหมค่ะ ถ้ำเรำเอำเกรดบดทับรำคำจะแพงในกำร
ประมำณกำร ซึ่งเรำอยำกจะได้เป็นลูกรังเพิ่มขึ้นค่ะ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ ครับสำหรับโครงกำรที่ 7,8,11,12 ขอแก้ไขครับเป็น
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง) เกรดปรับเกลี่ยครับ เพรำะขนำดถนนกว้ำง 3 เมตร รถเกรดเข้ำลำบำกในกำรลงงำนครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ โครงกำรที่ 7,8,11,12 เป็นกำรเกรดปรับเกลี่ยนะครับ และวันนี้คงจะลงมติไม่ได้ครับ
ท่ำนประธำน เพรำะว่ำเรำมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละโครงกำร ซึ่งรำยละเอียดใน
โครงกำรที่แก้ไขก็มีรำยระเอียดเยอะพอสมควรครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ ในวันนี้เรำจะค้ำพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ฝำ่ ยบริหำรและทำงกองช่ำงได้จัดทำเอกสำรให้พร้อม เพื่อให้รำยละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใน
วันนี้ให้สมบูรณ์ ครับ แล้วค่อยนัดประชุมเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่งครับ และอยำกให้ทำงผู้บริหำร
เสนอนัดประชุมลงมติเลยครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ครับ ผมขอเสนอเป็นวันที่ 29 มิถุนำยน หรือวันที่ 30 มิถุนำยน ครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สรุปเรำนัดประชุมในวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 เวลำ 09.30 น. และทำหนังสือ
(ประธำนสภำเทศบำล) แจ้งท่ำนสมำชิกสภำที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับ ท่ำนเลขำนุกำรสภำ ครับผมขอ
อนุญำตพักกำรประชุม 10 นำที ก่อนที่เรำจะพิจำรณำในข้อที่ 5.2 ครับ เรื่องขอโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 ครับ
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5.2 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่มและตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 3 รำยกำร
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม ตำมบันทึกข้อควำมที่ อด 72605/258 ลงวันที่ 22
มิ.ย.59 ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
เพิ่มโครงกำรเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีพ.ศ.๒๕๕9
ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอเรื่องขอ
(นำยกเทศมนตรี)
อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม
(กองช่ำง)
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงบกของเทศบำลตำบลแชแล
ให้มีควำมปลอดภัย ให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณเพิ่ม จำนวน 1 รำย รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ อด 72605/258 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 และเพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังนี้ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/259 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน ๒๕๕9
1.โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 จำนวน
จำนวนเงิน 79,600.82 บำท (เจ็ดหมื่นเก้ำพันหกร้อยแปดสิบสองสตำงค์)
2. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนดอนเงิน ม.10 จำนวน 19,981.33 บำท (หนึ่ง
หมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปดสิบเอ็ดบำทสำมสิบสำมสตำงค์)
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 และมำตรำ 51 (7) ให้มีและบำรุงกำร
ไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติอนุมัติโอนงบประมำณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕9
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม

-24นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) เพิ่มตำมโครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7
เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
1.โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบ้า ม.7
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อ
โอนงบประมำณเพิ่ม โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำภำยในเขตตำบลแชแล ตำมบันทึก อด
72305/258 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 โดยกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้
ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 8.9 เมตร จำกเดิม
จำนวน 2 ต้น เพิ่มขึ้นอีก 3 ต้น พำดสำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด 50 ตำรำงมิลลิเมตร
จำนวน 2 เส้นและจำนวน 3 เส้น ระยะทำง 80 เมตร รำยละเอียดตำมหนังสือ สำนักงำน
กำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำคอำเภอกุมภวำปี ที่ มท.5308.4/กภว.37910 ลงวันที่ 25
ธันวำคม 2558 แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอจำกกำรโอนงบประมำณครั้งที่ ในสมัย
กำรประชุมสมัยแรก วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ในครั้งนีจ้ ึงขออนุมัตโิ อนงบประมำณเพิ่ม
ตำมโครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7 เป็น
จำนวนเงิน 79,600.82 บำท ซึ่งเป็นควำมจำเป็นสำหรับชำวบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ในเรื่อง
ของน้ำอุปโภค ในกำรใช้ชีวิตประจำวันของชำวบ้ำนต่อไป ครับ
รายการโอนงบประมาณ
๑.โอนเพิ่ม โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ ม.7
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร เทศ
บัญญัติ หน้ำ 61 โดยกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ระบบประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ
ม.7 ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 8,9 เมตร จำนวน 2,3 ต้น พำดสำยอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนำด 50 ตำรำงมิล ลิ เมตร จำนวน 1,2,3 เส้ น ระยะทำง 320,80,30 เมตร
งบประมำณตั้งไว้ 37,846.77 บำท (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561
ข้อ 28 หน้ำ 82) จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพิ่ม เป็นจานวนเงิน 41,754.05 บาท
งบประมาณคงเหลือ 79,600.82 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์ )
รำยละเอีย ดตำมหนัง สื อ ส ำนั ก งำนกำรไฟฟ้ ำ ส่ ว นภู มิ ภ ำคอ ำเภอ กุ ม ภวำปี ที่ มท.
5308.4/กภว.17932 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2559
-โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริห ำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้ 886,320 บำท งบประมำณคงเหลือ
375,994.53 บำท ขอโอนลด 41,754.05 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี 2559
หน้ำ 51)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น โดยพิจำรณำให้ครบทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งเรำจะพิจำรณำที่ละโครงกำรครับ
เชิญอภิปรำยครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย และท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำย
แบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ

-25นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านดอนเงิน ม.10
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ได้ชี้แจงโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ
(ประธำนสภำเทศบำล) บ้ำนดอนเงิน ม.10 ตำมบันทึก อด 72305/259 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 เชิญครับ
นายธนชัย ธนสีรังกรู กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(หน.แบบแผนและก่อสร้ำง)ทุกท่ำน ซึ่งกองช่ำงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนดอนเงิน ม.10ตำมบันทึก อด
72305/259 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 รำยละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ บ้ำนดอนเงิน ม.10 แผนงำน
เคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร เทศบัญญัติ
หน้ำ 61 โดยกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ บ้ำนดอนเงิน ม.10 พำดสำยอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนำด 50 ตำรำงมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทำง 130 เมตร รำยละเอียดตำม
หนังสือ สำนักงำนกำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำคอำเภอกุมภวำปี ที่ มท.5308.4/กภว.18457
ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 แต่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำย จึงขออนุมัติ ขยำยเขต
ระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ บ้ำนดอนเงิน ม.10 เป็นจำนวนเงิน 19,981.33 บำท (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำตำบลสำมปี 2559-2561 ข้อ 11 หน้ำ 81)
- โอนลด จำกเงินเดือนพนักงำน แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุ ค ลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ำยประจ ำ) ตั้ง ไว้ 886,320 บำท งบประมำณ
คงเหลือ 334,240.48 บำท ขอโอนลด 19,981.33 บำท (ปรำกฏตำมเทศบัญญัติ ปี
2559 หน้ำ 51)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย และท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตำมที่หัวหน้ำฝ่ำย
แบบแผนและก่อสร้ำงได้เสนอขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำม
กรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง

-265.3 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่(กองกำรศึกษำ)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณตั้งเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง
(นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล) ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่
เทศบำลตำบลแชแล มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำให้ทันสมัยและสำมำรถรองรับเด็กในชุมชน
ให้ได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำบลแชแล
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
๒๕๕9 เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนำด 16 นิ้วอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแชแล
หลังใหม่ หลังที่ 2
เหตุผล
เนื่องจำกอำคำรศูนย์พัฒนำ เด็กเล็ก และอำคำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหลังใหม่ที่รับงบประมำณดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จ
เสร็จแล้วนั้น เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ซึ่งเป็นอำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวฝ่ำยบริหำร
กำรศึกษำ ได้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ เพื่อเสนอพิจำรณำโครงกำรที่ขอโอนงบประมำณ
(ประธำนสภำเทศบำล) ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ
นายสุระพล ทาปลัด กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หน.ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ) มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐8/118 ลงวันที่
9 มิถุนำยน ๒๕๕9 มีรำยละเอียดดังนี้
รำยกำรโอนงบประมำณ จำนวน ๑ รำยกำร เพื่อตั้งเป็นรำยกำรใหม่ สืบเนื่องมำจำก
เทศบำลตำบลแชแลได้รับงบประมำณจัดสรรในกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขนำดกลำง
เพิ่มอีกจำนวน 1 หลัง ในปีงบประมำณ 2559 และได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่เนื่องจำกยังขำดเครื่องมีในกำรอำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โดยเฉพำะในเรื่องของพัดลมในกำรช่วยระบำยควำมร้อยภำยในอำคำรให้กับเด็กเล็ก ซึ่งไม่ได้
ตั้งงบประมำณในกำรจัดซื้อพัดลม สำหรับอำคำรเรียนหลังที่ 2ในกำรให้ควำมเย็นกับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และไม่ได้ดำเนินกำรตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปี 2559 จึงขอนำเรียนมำยัง
สภำเทศบำลตำบลแชแล เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณเพื่อจัดซื้อพัดลม
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โอนเพิ่ม (รำยกำรใหม่) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนำด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัวๆ ละ 1,500
บำท แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน งบประมำณทั้งสิ้น 22,500 บำท (สองหมื่นสองพันห้ำร้อยบำท
ถ้วน)
โอนลด โครงกำรเทศกำลสงกรำนต์สรงน้ำพระธำตุจอมศรี รดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้ง
ไว้ 80,000.- บำท คงเหลือ 37,840 บำท ขอโอนลด 22,500.- บำท
ดังนั้น กองกำรศึกษำ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 ในรำยกำรดังกล่ำวไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อสภำเทศบำลตำบลแชแลโปรดพิจำรณำต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรืออภิปรำยเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
-ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติ โครงกำรและได้ชี้แจงรำยละเอียดแล้วนั้น ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 27 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลำ 16.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
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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

