รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นำยอำนุภำพ
นำยจตุรงค์
นำยปรีชำ
นำงจิตรำมณี
นำยวิเชียร
นำงเพ็ญศรี
นำยอภินัทธ์
นำยบุญตรี
นำยสมสี
นำยสำคร

พันธ์พินิจ
ชำนำญสำร
ปำสำวัน
เคนมี
วงศ์อำมำตย์
ชำยสีดำ
นิลดอนหวำย
ธนะรักษ์
อย่ำงสวย
ประทุมศำลำ

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

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

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

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยสุระเดช แก้วกำ

ตำแหน่ง
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕

นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำยวิจัย
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
สุขรมย์
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3

นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ
ศิวนำถ ลำสุนนท์
สุระเดช แก้วกำ
ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ
ลำกิจ
ไม่เข้ำร่วม
หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
สุระพล ทำปลัด

หมำยเหตุ

-24
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
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.
นายปรีชา ปาสาวัน บัดนีไ้ ด้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕๕9 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕9
ด้วยนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ขออนุมัติเปิดประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2559 และกำรขอ
อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 เพื่อลงมติในครั้งที่ค้ำงพิจำรณำ
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

-3นายอานุภาพ 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) ครับวันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ก็สืบ
เนื่องมำจำกกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจำรณำโครงกำรที่เสนอใหม่เข้ำ
มำเพื่อพิจำรณำอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น แต่เนื่องจำกเอกสำรที่ฝ่ำยผู้บริหำรนำเสนอในวันนั้น
ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยในรำยระเอียดบำงโครงกำรที่นำเสนอ จึงมีมติให้นำเสนอรำยละเอียด
ใหม่ เพื่อพิจำรณำอนุมัติวันนี้ แต่ก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไป ขอเชิญฝ่ำยบริหำรได้
ชี้แจงรำยงำนสถำนะคลัง เพื่อให้ท่ำนสมำชิกสภำได้รับทรำบก่อนที่ทำงสภำท้องถิ่นจะ
พิจำรณำอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2559 เชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ครับสำหรับสถำนะกำรคลังของเทศบำล
(นำยกเทศมตรีตำบลแชแล) ตำบลแชแล ผมขอมอบให้คุณกำญจนำ จันทกุล เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด
สถำนะกำรคลังให้กับทำงสภำรับทรำบในวันนี้ครับ เชิญคุณกำญจนำ จันทกุล นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี ชำนำญกำร เรียนเชิญครับ
น.ส.กาญจนา จันทกุล เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ร่วมทั้งผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม สำหรับ
(นักวิชำกำรเงินแลบัญชี) สถำนกำรณ์คลังของเทศบำลตำบลแชแล และรำยละเอียดยอดเงินสะสมของเทศบำลตำบล
แชแล รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกในที่ประชุมแล้วค่ะ ดิฉันจะอธิบำยรำยละเอียดไปที่
ละรำยกำรค่ะ
1. เงินสะสมที่นำใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจำกตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝำก
ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.
จำนวน
13,040,755.90 บำท
2. สำรองจ่ำยเงินสะสมที่มีภำระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
และยังไม่ได้เบิกจ่ำย
จำนวน
บำท
3. เงินคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
จำนวน
13,040,755.90 บำท
4. สำรองงบบุคลำกร(ประมำณ 3 เดือน) จำนวน
4,000,000.00 บำท
5. สำรองจ่ำยกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือนค่ำตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก
(ประมำณ 3 เดือน) อื่น ๆ เช่นเบี้ยผู้อำยุ คนพิกำร (ประมำณ 2 เดือน)
6. เงินสะสมคงเหลือ
จำนวน
5,690,755.90 บำท
7. สำรองกรณีสำธำรณภัย 10%
จำนวน
569,075.59
บำท
8. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ำยได้ จำนวน
5,121,680.31 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ สำหรับเทศบำลของเรำทุกๆปีเรำจะมีกำรสำรองเงินกั้นไว้ จำนวน 3 เดือน
(ประธำนสภำเทศบำล) ใช่ไหมครับ
น.ส.กาญจนา จันทกุล ค่ะ สำหรับทุก ๆ ปี ที่ผ่ำนมำเรำจะสำรองเงินไว้ จำนวน 3 เดือน ค่ะ
(นักวิชำกำรเงินแลบัญชี)

-4นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือตอนนี้เรำได้สำรองไว้ 2 เดือน และมีกำรคำนวณแล้วและมั่นใจนะครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ว่ำสถำนกำรณ์คลังจะไม่มีปัญหำในของกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
น.ส.กาญจนา จันทกุล ค่ะ ดิฉันได้ดำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำร ซึ่งในหนังสือสั่งให้ดำเนินกำรสำรองงบบุคลำกร
(นักวิชำกำรเงินแลบัญชี) จำนวน 3 เดือน ครูพศด. จำนวน 3 เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จำนวน ๒ เดือน เบี้ยยัง
ผู้พิกำร จำนวน 2 เดือน และสำรองภัยพิบัติอีก 10 % ซึ่งมีหนังสือสั่งกำรมำจำก
กระทรวงมหำดไทย เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยขำดเงินสะสมที่ชัดเจนให้ดำเนินกำร ค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือผมเป็นห่วงในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เพรำะถ้ำสถำนะกำรคลังเงินไม่พอ
(ประธำนสภำเทศบำล) ที่สำรองไว้จ่ำยเบี้ยยังชีพ ก็อำจจะทำให้เกิดปัญหำตำมมำได้ครับ มีท่ำนใดสงสัยจะสอบถำม
ไหมครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม ขออนุญำตเพิ่มเติมรำยละเอียดข้อระเบียบกฎหมำย
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้มอบหมำยให้ฝ่ำยกำรเงินได้ชี้แจงยอดเงินสะสมที่สำมำรถ
นำมำใช้จ่ำยได้แล้ว ผมขออนุญำตเพิ่มเติมข้อระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในเฉพำะเรื่องกำร
จ่ำยขำดเงินสะสมให้ทำงท่ำนสมำชิกรับทรำบ เพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำลงมติ สำหรับ
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งมี 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนแรก
พระรำชบัญญัติจัดตั้งเทศบำล แก้ไขเพิ่มเติมให้อำนำจหน้ำที่เทศบำล
2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน โดยเฉพำะ ข้อ 89 ซึ่งกำหนดไว้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงินสะสมได้จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
2.1 ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
เกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2 เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำกำรก่อ
หนี้ผูกพันและดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปีถัดไป หำกไม่
ดำเนินกำรในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงินสะสมเป็นอันตกภำคไป
3. ตำมหนังสือหลักเกณฑ์กำรจ่ำยขำดเงินสะสม หนังสือกระทรวงมหำดไทย จำนวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2559 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2559 ซึ่งผมจะ
พูดโดยย่อตำมหนังสือ มท.0808.2/1438 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2559 ที่ฝ่ำยกำรเงินได้
ชี้แจง ซึ่งเป็นไปตำมข้อ 2.2.1 เป็นกำรสำรองค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร จนถึง ข้อ 2.2.3 ก็
ชัดเจนที่ฝ่ำยกำรเงินได้ดำเนินกำรตำมหนังสือฉบับนี้ และลักษณะสำคัญในกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมในครั้งนี้คือข้อ 2.2.3 ลักษณะและประเภทโครงกำรที่สำมำรถนำเงินสะสมไปใช้ในกำร
จ่ำยขำดเงินสะสมได้โดยข้อ 2.2.3.1 โครงกำรที่จะนำเงินสะสมไปใช้จ่ำยได้และต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์และควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยนำข้อมูลและปัญหำควำม
ต้องกำรพื้นฐำนจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจมำใช้ในกำรจัดทำโครงกำรและที่ไม่ให้นำเงินสะสม
ไปใช้จ่ำย กำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำนักงำน กำรจัดหำรถยนต์ส่วนกลำง
เช่น รถกระบะ รถตู้โดสำร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น นี่คือลักษณะ
โครงกำรหลักๆ ที่จัดหำได้และ(6)โครงกำรหรือกิจกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำจำเป็นต้องดำเนินกำรเอื้อประโยชน์ของประชำชน

-5ฉบับที่ 2 มท.0808.2/2086 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2559 เรื่องเร่งรัดติดตำมกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยของรัฐบำล หนังสือฉบับนี้เร่งให้สภำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด
กำรพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมและดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณครับท่ำนปลัด ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ซึ่งสมำชิกก็จะได้รับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ข้อมูลที่ชัดเจนและแนวทำงกำรปฏิบัติ ครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำรไหมครับ เชิญครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขั้นพิจำรณำ
เสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่

ระเบียบวาระ ที่ 5

เรื่องเสนอใหม่
5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี 2559
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งเสนอใหม่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆ ที่ทำงคณะผู้บริหำรได้เสนอต่อสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕9 แก้ไขเพิ่มเติมจำกกำรประชุมวันที่ 27
มิถุนำยน 2559 เพื่อเสนอลงมติ โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2559 ตำมบันทึก
ข้อควำมที่ อด 72605/266 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 59 จำนวน 15 โครงกำร ก่อนที่จะ
เข้ำสู่กำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้ชี้แจงข้อระเบียบ
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

-6๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว
๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้คำนึงถึง
ฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ.
2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรมใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุป
สำระสำคัญ
1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ตำมอำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. 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

-7ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำนักงำน 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
หลักการ
เพือ่ ขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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
ได้ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรนะครับ ในเอกสำรก็จะมีรำยละเอียด โครงกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) เพื่อพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอญัตติ ที่แก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียด
จำกกำรประชุมครั้งที่แล้วเพื่อลงมติในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่ำนได้ศึกษำรำยละเอียดและสอบถำม
เพิ่ม เพื่อให้ได้เข้ำใจ เพื่อจะได้ลงควำมเห็นได้ตรงกันมำกขึ้น ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ๗๒๖๐
5/266 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9 จำนวน 15 โครงกำร เชิญหัวหน้ำฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำงได้อ่ำนรำยละเอียดแต่ละโครงกำร เพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำ ครับ

-81. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.2,ม.7,ม.14ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
3,550 เมตร งบประมาณ 325,100 บาท
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 1 เป็นโครงกำรที่คณะผู้บริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.2,ม.7,ม.14,
ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 3,550 เมตรโดยกำรเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรด
บดทับ จ ำนวน 1,420 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร
จำนวน 12 ท่อน และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 325,100 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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 ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนและคณะผู้บริหำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน สำหรับโครงกำรที่ 1 เรำก็ได้พูดคุยในที่ประชุมวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
ในเนื้อหำและรำยละเอียดยำวพอสมควร จริงๆ แล้วก็ไม่มีปัญหำครับ สำหรับควำมกว้ำง
ควำมยำวผมก็ได้ลงพื้นที่ กับท่ำนรองเรืองฤทธิ์ กิติรำช สำหรับควำมยำวไม่มีปัญหำครับ แต่
สำหรับควำมกว้ำงน่ำจะมีปัญหำครับ ถ้ำผิจำรำจร 4 เมตร และถ้ำมีกำรยกร่องพูนดินข้ำงละ
1 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ถ้ำเรำขอไม่เอำกรดบดอัด เปลี่ยนมำเป็นเกรดบดทับ หรือเกรด
ปรับเกลี่ยเพื่อให้ได้หินลูกรังเพิ่มขึ้นจะได้ไหม เพรำะควำมหนำของหินจะได้เพิ่มขึ้นอีกครับ
ในส่วนนี้เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอเชิญท่ำนผู้บริหำรได้ชี้แจงว่ำอย่ำงไรครับ เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเดชา ปัตถาวโร ครับ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ มำถึงวันนี้แล้วถ้ำเรำจะกลับไปแก้ไขใหม่ ก็คงจะเป็นกำร
(รองนำยกเทศมนตรี) กลับไปเริ่มต้นใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นกำรสรุปแล้วว่ำเรำจะลงมติอนุมัติให้ดำเนินกำรกับไม่อนุมัติ

-9ให้ดำเนินกำร ถ้ำเรำจะแก้ไขใหม่เรำก็จะเป็นกำรเริ่มต้นจัดทำข้อมูลใหม่และนัดประชุมใหม่
งบประประมำณก็จะเปลี่ยนไป ตอนนี้แก้ไขไม่ได้แล้วครับท่ำนสมำชิก ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกไหม เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ครับ สำหรับโครงกำรที่นี้ ผมก็ได้ไปลงพื้นที่กับท่ำนสมำชิก ท่ำนอภินัทธ์
(รองนำยกเทศมนตรี) นิลดอนหวำย ได้ไปสำรวจ ถ้ำถนนผิวจำรจรกว้ำง 4 เมตร ถ้ำเรำจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปคง
ไม่ได้แล้วครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ครับ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ ผมอยำกจะทำควำมเข้ำใจกับคำว่ำ “เกรดบดทับ” เป็นคำ
(รองนำยกเทศมนตรี) สำมคำซึ่งเป็นเรื่องของกำรดำเนินกำรทำพร้อมกันสำมอย่ำง คือ กำรเกรดแล้วจะต้องมีกำร
บดและทับพร้อมกัน ซึ่งผู้รับเหมำจะต้องมีรถเกรด ทับ รถบดด้วยครับ ซึ่งไม่ใช่อัดทับครับ รถ
บดทับจะเป็นรถล้อยำงครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 1 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรักเพื่อขนส่งผลผลิตเพื่อการเกษตร สายบ้านดอนเงิน –
บ้านหินฮาว ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร งบประมาณ 226,300 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 2 เป็นโครงกำรที่คณะผู้บริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรักเพื่อขนส่งผลผลิตเพื่อกำรเกษตร
สำยบ้ำนดอนเงิน – บ้ำนหินฮำว ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,800 เมตร พร้อมปรับเกรดยก
ร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 1,080 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแล
กำหนด) งบประมำณ 226,300 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9

-10เหตุผล
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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 2 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสี่แยกเทศบาล – บ้านโนนหินลาด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร งบประมาณ 321,500 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 3 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำกสี่แยกเทศบำล –
บ้ำนโนนหินลำด ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,300 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลง
ดินรองพื้นทำง 920 ลบ.ม. ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน 920 ลบ.ม. พร้อมวำง
ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน และ วำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3
ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำย
ประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำร (ตำมแบบแปลนที่ เ ทศบำลต ำบลแชแลก ำหนด) งบประมำณ
321,500 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9

-11เหตุผล
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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 3 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านยางหล่อ – บ้านโนนหินลาด ขนาด กว้าง 6
เมตร ยาว 7,250 เมตร งบประมาณ 474,800 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 4 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนยำงหล่อ – บ้ำนโนนหิน
ลำด ขนำด กว้ำง 6 เมตร ยำว 7,250 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรัง
พร้อมเกรดบดทับ จำนวน 1,600 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60
เมตร จำนวน 18 ท่อน และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 474,800 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำร

-12กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 4 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.7,ม.6 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250
เมตร งบประมาณ 205,700 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 5 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.7,ม.6 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,250 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบด
ทับ จำนวน 900 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 205,700 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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

-13จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง และกำรจัดให้มี
และบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 5 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.9,ม.14 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 980
เมตร งบประมาณ 209,800 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 6 ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน ครับ สำหรับโครงกำรที่ 6 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(เลขำนุกำรสภำ)
เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำย ม.9,ม.14 ขนำด กว้ำง 6
เมตร ยำว 980 เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน
1,032 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 209,800 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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 ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป

-14นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับโครงกำรนี้เป็นถนนเส้นหลัก ซึ่งไปเชื่อมกับสะพำนที่เรำกำลังจะดำเนินกำรก่อสร้ำง
(ประธำนสภำเทศบำล) ในปีงบประมำณนี้ ซึ่งคณะผู้บริหำรจะทำให้ดีเนื่องจำกเป็นถนนเส้นหลักในกำรขนถ่ำย
ผลผลิตของพี่น้อง ประชำชนตำบลแชแลและเป็นถนนเชื่องระหว่ำงหมู่บ้ำนด้วยครับ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 6 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
6
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
3
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 6 เสียง
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นไปป่าช้า) ม.1 ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว
430 เมตร งบประมาณ 79,500 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 7 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นไปป่ำช้ำ)
ม.1 ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 430 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เป็นรูปถนน จำนวน
374 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และหรือ
งำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำล
ตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 79,500 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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

-15นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำ สำหรับโครงกำรที่ 7 ผมขอแก้ไขในรำยละเอียดโครงกำร
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) สำหรับโครงกำรนี้จะไม่มีป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ แล้วงบประมำณลดลงหรือเปล่ำ ถ้ำไม่มีป้ำยประชำสัมพันธ์ครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ ในส่วนเรื่องงบประมำณโครงกำรจะไม่ลดลงครับ คือหรับโครงกำรที่งบประมำณไม่ถึง
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) หนึ่งแสนบำทจะไม่มีป้ำยประชำสัมพันธ์ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 7 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอีจิก ม.1 ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว
850 เมตร งบประมาณ 128,000 บาท

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ครับ สำหรับโครงกำรที่ 8 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหนองอีจิก ม.1 ขนำด
กว้ำง 3 เมตร ยำว 850 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เป็นรูปถนน จำนวน 1,020 ลบ.ม.
พร้อมวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน และหรืองำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแช
แลกำหนด) งบประมำณ 128,000 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9
เหตุผล
เทศบำลตำบลแชแล ดำเนินกำรอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และพระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำร

-16กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สำหรับโครงกำรที่ 8 ก็เป็นโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
(ประธำนสภำเทศบำล) ของประชำชนในกำรสัญจร
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ สำหรับโครงกำรที่ 8 ทำไมงบประมำณจึงลดลงครับ ในเมื่อมี
(รองนำยกเทศมนตรี) กำรเพิ่มท่อคสล. ลงไปด้วยครับ
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 8 เป็นกำรลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่ใช่กำรปรับเกรดบดทับครับ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) ซึ่งโครงกำรนี้จะเป็นกำรเอำรถไถเกรดปรับเกลี่ยครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ แล้วสำหรับท่อ คสล. เรำจะลงตรงไหนครับ ถ้ำจะลงท่อ คสล.
ติดกับโขงชีมูลคงไม่ได้ครับ จะต้องทำเรื่องไปขออนุญำตก่อนครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 8 ท่อคสล. ที่คุยกันในที่ประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง) คือเรำจะลงท่อ คสล. จำนวน 2 จุด ซึ่งเรำจะลงท่อคสล.ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของ
เรำเองครับ ซึ่งกำรก่อสร้ำงถนนของเรำในระยะทำง 850 เมตร ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับสำหรับถนนเส้นนี้ผมก็อยำกจะให้ทำให้ทำมันถูกต้อง เพรำะว่ำถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่
(ประธำนสภำเทศบำล) ขวำงทำงน้ำไหลครับ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 8 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
7
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 7 เสียง
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่ 5 เส้นกลางบ้าน ขนาด กว้าง 5
เมตร ยาว 68 เมตร งบประมาณ 176,900 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)

-17นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 9 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองแวงใหญ่หมู่ที่ 5 เส้น
กลำงบ้ำน ขนำด กว้ำง 5 เมตร ยำว 68 เมตร หนำ 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ
348 ตร.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำม
แบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 176,900 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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 ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนในพื้นที่ และดำเนินกำรตำมภำรกิจต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับโครงกำรนี้ที่ขอจ่ำยขำดเงินสะสมประเภทถนน คสล. ซึ่งตำมระเบียบแล้วสำมำรถ
(ประธำนสภำเทศบำล) ดำเนินกำรทำได้ โดยให้พิจำรณำจำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนและเป็นอันตรำยต่อ
ประชำชนในกำรสัญจรซึ่งมองถึงหลักควำมจำเป็นและคุ้มค่ำของประชำชนที่จะได้รับในส่วนนี้
ซึ่งทำงผู้บริหำรก็ได้มองถึงหลักควำมจำเป็นและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนที่
สัญจรไปมำ ครับ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 9 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
อนุมัติ 8 เสียง
10. โครงการขุดลอกหนองโพธิ์ บ้านเมืองพรึก ม.3 ขุดดินพร้อมขนทิ้ง และหรืองานอื่นๆ
งบประมาณ 130,400 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)

-18นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 10 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล เป็นโครงกำรขุดลอกหนองโพธิ์ บ้ำนเมืองพรึก ม.3 ขุดดินพร้อมขน
ทิ้งและหรื องำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร (ตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 130,400 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก สำหรับโครงกำรที่ 10 โครงกำรขุดลอกกนองโพธิ์
(นำยกเทศมนตรี)
อย่ำงเหตุผลที่ท่ำนประธำนเสนอ ถ้ำเรำขุดลงไปลึกๆ อำจจะมีผลกระทบต่อบ้ำนเรือนที่อยู่
บริเวณนั้น เนื่องจำกสภำพพื้นที่แคบ ถ้ำทำงสภำจะมีมติอย่ำงไรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ก็ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชำชนในตำบลของเรำ
ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 10 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
เสียง
ไม่เห็นชอบ
6
เสียง
งดออกเสียง
3
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติไม่เห็นชอบอนุมัติให้โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ไม่อนุมัติ 6 เสียง
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนเงิน ม.12 (เส้นไปนานายประเสริฐ )
ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 720 เมตร งบประมาณ 74,700 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 11 ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)

-19นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 11 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล เป็นโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนดอนเงิน ม.12
(เส้นไปนำนำยประเสริฐ) ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 720 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เป็นรูปถนน จำนวน 432 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม (ตำมแบบแปลนที่
เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 74,700 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำน ถนนเส้นนี้เป็นเส้นไปหนองคอแฮดครับ ซึ่งเรำจะดำเนินกำรเฉพำะตรงที่
(สมำชิกสภำ เขต 2)
เรำบุกเบิกถนนไปครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรที่ 11 นี้จะไปกระทบที่ดินข้ำงเคียงไหมครับ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล)
นำยสำคร ประทุมศำลำ ครับ สำหรับโครงกำรที่ 11 ไม่มีครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ คือโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมหรือโครงกำรใดก็ตำมที่จะลงในร่ำงเพื่อ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำ ซึ่งแปลว่ำได้ดำเนินกำรทุกเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ำยังไม่
เรียบร้อย ผมเป็นห่วงว่ำถ้ำผ่ำนกำรเห็นชอบจำกสภำไปแล้ว ถ้ำเรำดำเนินกำรแล้วมันไม่
เรียบร้อย มันจะย้อนกลับมำที่มติในกำรประชุมวันนี้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่โครงกำรที่นำเข้ำมำ
เสนอต่อสภำ ผมก็ได้กำชับทำงเจ้ำหน้ำที่ คือฝ่ำยช่ำงให้ดำเนินกำรตรวจสอบที่ทำงสำธำรณะ
ทุกเส้นและให้ดูข้อมูลที่สำธำรณะคงสภำพทุกเส้น ไม่บุกรุกแผ่วถำง กินที่บุคคลภำยนอกหรือ

-20ประชำชน แต่ในกรณีทำได้อยู่ครับ คือจะต้องได้รับกำรยินยอมก่อน เป็นหนังสือ หรือหนังสือ
อุทิศให้ ไม่จำเป็นต้องไปสอบเขตรำงวัดก็ได้ครับ ผมขอเสนอแบบนี้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 11 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงกำรที่ 11 อนุมัติ 8 เสียง
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกบ้านดอนเงิน ม.12 (เส้นหนองหมู) ขนาด กว้าง
2.5 เมตร ยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 96,100 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 12 ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 12 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกบ้ำนดอนเงิน ม.12
(เส้นหนองหมู) ขนำด กว้ำง 2.5 เมตร ยำว 1,100 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เป็นรูป
ถนน จำนวน 550 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 95,100 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช
(รองนำยกเทศมนตรี)

ผมว่ำโครงกำรที่ 12 ควำมกว้ำง 2.5 เมตร ถ้ำเรำจะเอำพื้นที่ผิวจำรำจรขนำดเท่ำนี้ไม่มี
ปัญหำครับ ผมอยำกจะให้สมำชิกรับเรื่องไว้ก่อน ถ้ำโครงกำรนี้มีปัญหำเรำก็ไม่ดำเนินกำร
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(เลขำนุกำรสภำ)

ขออนุญำตครับ อย่ำงที่ท่ำนปลัดได้นำเรียนไป ถ้ำโครงกำรไหนเรำไม่พร้อม เรำก็ยังมีงบ
งบประมำณปี 2560 ก็สำมำรถจะไปดำเนินกำรในช่วงนั้น ได้ครับ ก็อยำกจะให้ท่ำนสมำชิก
พิจำรณำ ครับ

นายสาคร ประทุมศาลา
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

คือผมอยำกจะสอบถำมว่ำในหนังสือที่มีกำรร้องทุกข์นั้นมีเอกสำรยินยอมให้ดำเนินกำรทำ
ถนนหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมก็ไม่อยำกให้ดำเนินกำรครับ
ครับ คือหลังจำกที่มีประชำชนที่มำร้องทุกข์แล้ว ผมก็ได้คุยกับท่ำนผู้ช่วยประเสริฐ จรุงพันธ์
แล้วซึ่งผู้ช่วยประเสริฐ จรุงพันธ์ กับผู้ใหญ่บ้ำน ได้รับปำกกับผู้รับเหมำเฮงถำวรแล้วว่ำเรำจะ
ดำเนินกำรให้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่ำงกำรคือผู้รับเหมำเองถำวรกำลังเจรจำแลกเปลี่ยนที่ดินอยู่
ครับ ซึ่งตรงที่ หจก.เฮงถำวร ซื้อไปตรงที่จะเรำจะดำเนินกำรทำถนนซึ่งผู้รับเหมำเฮงถำวรได้
ขุดเอำดินไปหมดแล้ว แล้วผู้รับเหมำเฮงถำวรจะไปตัดที่ดินเพื่อทำถนนให้ใหม่ แต่ยังไม่ได้
ดำเนินกำรในส่วนนี้ให้ครับ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ครับ เป็นเหตุกำรณ์ที่ขัดแย้งกับ
สภำพปัจจุบัน และยังไม่มีข้อยุติหรือข้อสรุปครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรนี้ยังข้อพิพำทกันระหว่ำง หจก.เฮงถำวร ซึ่งเขำได้ขุดเอำดิน
(นำยกเทศมนตรี)
รุกล้ำที่ทำงสำธำรณะ ซึ่งด้ำน หจก.เฮงถำวรเขำก็ได้เจรจำแลกเปลี่ยนที่เพื่อให้เป็นที่
สำธำรณะแต่ก็ยังเป็นที่นำอยู่ ผมว่ำน่ำจะยุติเรื่องโครงกำรนี้ไว้ก่อน เพรำะมันยังเป็นข้อพิพำท
กันอยู่ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 12 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว ไม่เห็นชอบตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่
12 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ เสียง
ไม่เห็นชอบ
7
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงกำรที่ 12 ไม่อนุมัติ 7 เสียง
13. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9 พื้นที่ผิวจราจร
กว้าง เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 1,602,000 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ครับ สำหรับโครงกำรที่ 13 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วยท่ำช้ำง บ้ำนเหล่ำกกเค็ง
ม.9 พื้นที่ผิวจรำจร กว้ำง 7 เมตร ยำว 12 เมตร งบประมำณ 1,602,000 บำท

-22หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญำตครับ ผมขอเพิ่มข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรที่ 13 “ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมลำห้วย
(หน.ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง)ท่ำช้ำงบ้ำนเหล่ำกกเค็ก พื้นที่ผิวจำรจรกว้ำง 7 เมตร ยำว 12 เมตร ตำมแบบ
มำตรฐำนงำนสะพำนของกรมทำงหลวงชนบท” ซึ่งตัวสะพำนนี้เรำจะใช้แบบของกรมทำง
หลวงชนบท ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ครับ อนุญำตเพิ่มเติมของฝ่ำยกองช่ำงว่ำกำรก่อสร้ำงสะพำนตำมโครงกำรที่ 13 เรำจะทำ
ตำมแบบมำตรฐำนงำนสะพำนของกรมทำงหลวงชนบท พร้ อ มป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์
งบประมำณ 1,602,000 บำท

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สำหรับโครงกำรนี้ต้องขอขอบคุณทำงคณะผู้บริหำรที่ได้เล็งเห็นปัญหำและควำมจำเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) ควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในตำบลแชแล
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมไหมครับ
-ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 13 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว ไม่เห็นชอบตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่
13 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงกำรที่ 13 อนุมัติ 8 เสียง

-2314. โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานางหนูเกรียง ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,170
เมตร งบประมาณ 114,300 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ครับ สำหรับโครงกำรที่ 14 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
เทศบำลตำบลแชแล คือ โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำยนำนำงหนูเกรียง ขนำด กว้ำง 2.5
เมตร ยำว 1,170 เมตร ลงหินลูกรัง จำนวน 785 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. มอก.ชั้น3
ขนำด 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน และวำงท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60 เมตร
จำนวน 6 ท่อน และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
(ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 114,300 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 14 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว ไม่เห็นชอบตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่
14 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงกำรที่ 14 อนุมัติ 8 เสียง

-2415. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่ากกเค็ง -บ้านเหล่ากกโพธ์ ขนาด กว้าง 3
เมตร ยาว 1,150 เมตร งบประมาณ 150,900 บาท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นโครงกำรที่ 15 ขอเชิญให้รำยละเอียดโครงกำรให้ท่ำนสมำชิกรับทรำบเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ครับ สำหรับโครงกำรที่ 15 เป็นโครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจำกสภำ
เทศบำลตำบลแชแล เป็นโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำกกเค็ง-บ้ำนเหล่ำกกโพธ์
ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 1,150 เมตร ลงดินรองพื้นทำง จำนวน 650 ลบ.ม. ลงหิน
ลูกรัง จำนวน 585 ลบ.ม. และหรืองำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร (ตำมแบบแปลนที่เทศบำลตำบลแชแลกำหนด) งบประมำณ 150,900 บำท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแล ในกำรพิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ในปัจจุบัน รำยละเอียดตำมบันทึก
ข้อควำม ที่ ๗๒๖๐5/266 ลงวันที่ 27 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

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) -ไม่มีถ้ำไม่ท่ำนใดจะอภิปรำย ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบตำมที่ท่ำน
ผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่ 15 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้พิจำรณำแล้ว ไม่เห็นชอบตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เสนอตำมโครงกำรที่
15 ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
9
เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงกำรที่ 15 อนุมัติ 8 เสียง

-25ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 29 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลำ 11.3๐ 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

