-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันจันทรที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
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หมายเหตุ

๒

ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๑๕ นางสาวดารณี ขาวฉิม
๑๖ จ.ส.ต.วุฒิ ศรีอินทร
๑๗ ร.ต.ท.สุธา ขุมทรัพย

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผบ.หมู.ป.
รอง สวป.สภ.ทาไมรวก

ลายมือชื่อ
ดารณี ขาวฉิม
จ.ส.ต.วุฒิ ศรีอินทร
ร.ต.ท.สุธา ขุมทรัพย

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว นายเยาว แชมเทศ ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทาไมรวกไดทําหนาที่ในที่ประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธาน

เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ตามที่มีมติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทาไมรวก สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยสามัญที่
๓/๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๐(๑) ขอ ๒๑ วรรคสอง จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจําป สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ เปนตนไป โดยมีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

ประธาน

ขอใหที่ประชุมชวยกันพิจารณา ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่
๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ วามีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร

มติที่ประชุม

ไมมีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงและมีมติรับรองอยางเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

๓

-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ ขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

ประธาน

ใหนายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก เปนผูชี้แจงรายละเอียด

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ตามที่สภาเทศบาลตําบลทาไมรวกไดอนุมัติการจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตาม
นายกเทศมนตรี
โครงการตางๆ เพื่อบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่
๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากมีความจําเปนบางโครงการที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือโอนงบประมาณ ดังมี
รายการดังตอไปนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําอัคร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกวาง ๖๘ เมตร
ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๐,๑๙๐
ลูกบาศกเมตร ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
“โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําอัคร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกวาง ๕๓ เมตร
ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๓.๘ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๐,๔๘๔
ลูกบาศกเมตร
เนื่องจากหากขุดแนวเดิมจะอยูใกลแนวถนนคันสระเก็บน้ําและใกลกับหลักเขตปาสงวน
แหงชาติ
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการขุดลอกสระอัคร หมูที่ ๕ ไดดําเนินการเสร็จแลวมาเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการ
ไดอยางไร ลักษณะแบบนี้เปนการขออนุมัติยอนหลังหรือไม ขอใหผูเกี่ยวของชี้แจงใหสภาเขาใจ
ดวย จะไดชวยกันแกไขปญหา ทานเคยปรึกษาหารือทานสมาชิกในเขตพื้นที่วาพอจะชวยเหลือ
ดานพื้นที่แนวเขตหรือไม ขออนุญาตเอยนาม เชน คุณวิชาญ อยูฉิม สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทาไมรวก เขต ๒ และทานยังเคยเปนผูใหญมากวา ๑๐ ป นาจะปรึกษาทานบาง ผม

๔

หวงกองชางที่ออกแบบและ
ควบคุมงานวาไปเอาตนแบบคิดงานที่ผิดมาจากไหน ถึงได
คลาดเคลื่อนและใกลหลักเขตปาสงวนแหงชาติอีก
นายธวัชชัย ฉิมพาลี ไดชี้แจงดังนี้ โครงการขุดลอกสระอัคร กองชางไดเขาไปตรวจสอบคิดงาน ตองดูผูเสนอโครงการ
ผูอํานวยการกองชาง ถึงจะคิดงานออกมาได จากการเขาไปตรวจสอบ ครั้งแรกที่ไดเสนอสภาไปก็ไมไดเกินไปในเขตปา
สงวน แตเนื่องจากกลัววาจะมีปญหาจึงไดปรึกษาคณะผูบริหารและคณะกรรมการตรวจงาน และ
เห็นชอบใหขยับเขามากอนที่จะมีปญหาเพื่อความปลอดภัย
ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุมวาเห็นชอบอนุมัตแิ กไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ โครงการขุดลอก
สระเก็บนําอัครหรือไม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ ประกอบดวย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายเผา พุกคุย
นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
นายทวี กอพูนพิพัฒน
นายมาโนช ขุมทองดี
นางวรภมร ปนทอง

งดออกเสีย ๔ ประกอบดวย
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ
๔. นายวิชาญ อยูฉิม
ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกมีมติเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําอัคร ตามรายละเอียดดังกลาว

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒. ขอเพิ่มเติมหมายเหตุรายละเอียด คําชี้แจงประกอบแบบโครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา
นายกเทศมนตรี
เขาลูกชางเปน
“ขนยายดินไปที่ที่ดินสาธารณประโยชนหมูที่ ๙ พรอมปรับเกลี่ยหรือถมสันเขื่อนอาง
เก็บน้ําเขาลูกชางและสาธารณประโยชนอื่นของหมูบาน
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเพิ่มเติมหมายเหตุรายละเอียด โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชาง โครงการนี้ก็ไมนา
ผิดพลาดเพราะทําใหชาวบานเสียโอกาสที่จะใชประโยชน ดีที่ตอนนี้ฝนยังไมตกเพราะเมื่อคราว
ประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ขออภัยที่ตอง
เอยนาม ทาน ประทีป ซาบซึ้งไพร ไดสอบถามเรื่องโครงการขุดลอกสระเก็บน้ําอัคร วาขุดแลว

๕

จะนําดินไปที่ไหน ซึ่งทาน
นายกเทศมนตรีไดชี้แจงวา ดินที่ขุดจะนําไปปรับพื้นที่ เพื่อ
รองรับการทําอาคารอเนกประสงค หมูที่ ๑๐ ซึ่งก็ไมมีปญหาเนื่องจากนําไปถมที่ดินสาธารณะ
พอถึงโครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชางดินขุดก็นาจะนําไปปรับพื้นที่สําหรับกอสรางอาคาร
อเนกประสงคหมู ๙ บานหวยตะวาย รวมถึงดินที่ขุดลอกลําหวยหินดวย
นายธวัชชัย ฉิมพาลี ไดชี้แจงดังนี้ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชาง กอนที่กองชางจะเขาไปคิดงาน ไดปรึกษากับ
ผูอํานวยการกองชาง สมาชิกที่ไดขอโครงการมาวาจะทําตรงไหนและดินไปตรงไหน ซึ่งครั้งแรกไดเห็นควรที่จะนํามาปรับ
พื้นที่ที่ดินที่เทศบาลซื้อใหม แตพอโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคหมูที่ ๙ ผูใหญบานหมู
ที่ ๙ ไดแจงความประสงคขอดินที่เพื่อไปถมบริเวณที่จะกอสรางอาคารอเนกประสงคหมูที่ ๙
ซึ่งทางผูบริหารก็เห็นควรใหนําไปถมเพื่อปรับพื้นที่รองรับโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
หมูที่ ๙ ตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากที่สุด
ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุมวาเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมหมายเหตุรายละเอียด คําชี้แจงประกอบแบบ
โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชางหรือไม

มติที่ประชุม

เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกมีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมหมายเหตุ
รายละเอียดคําชี้แจงประกอบแบบโครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชางตามรายละเอียดดังกลาว

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
นายกเทศมนตรี

ขออนุมัตโิ อนและแกไขเปลี่ยนแปลง
- โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
อาคารตางๆ
-โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๖ จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
+โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน

๖

งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑ งานปรับปรุงรายการของสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา บานหนองชุมแสง จํานวน
๖๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ติดตั้งตูควบคุมไฟฟา
ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนา
สามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑ ๑.๕ หนา ๘๖ (๙)
๒. งานปรับปรุงรายการของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานไรหลวง จํานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐
บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนแนวทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ฯลฯ
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑ ๑.๕ หนา ๘๖ (๙)
๓. งานปรับปรุงระบบประปาบานทาลาว จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอสงน้ําดิบประปาเทศบาลตําบลทาไมรวก รายละเอียดตาม
บัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป ๑.๒ ๑.๒๒ หนา ๗๖
(๓)
๔. โครงการขุดลอกลําหวยหิน ม.๖ ขางที่ดินเทศบาล แหงใหมขนาดกวาง ๓ เมตร
ยาว ๔๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๙๔๐
ลบ.ม. พรอมฝงทอระบายน้ําคอนกรีต ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓๐ ทอน รวมเปนเงิน
๑๓๑,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ๑.๒ ๑.๒.๑ (๓) หนา ๓
๕. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
- คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน .......................................................... บาท
เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน................... เครื่อง ขนาด
.....................................แรงมา แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๑.๒ (๑.๒.๑) (๒) หนา ๓
ขอระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑
หมวด ๔
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๗

ขอ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางระบบประปาหมูบานหมูที่ ๖ จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตขณะนี้เราไดรับการรองเรียน รองทุกขจากชาวบานไรหลวงวาทอเครื่องสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟาบานไรหลวงแตกไมไดสูบน้ํามาสามเดือนแลว งบประมาณที่ใชประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐
บาท เทศบาลไมมีงบประมาณที่จะมาซอมแซมในสวนนี้ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
บางทานไดปรึกษาหารือกันและมีความเห็นวาควรเอางบประมาณที่จะกอสรางระบบประปา
หมูบานหมูที่ ๖ ซึ่งเปนประปาที่เราสรางไวเพื่อสํารองไวในภาวะฉุกเฉิน จึงตัดงบประมาณสวนนี้
เพื่อมาซอมทอสงน้ําของสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบานไรหลวง ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐
บาท สวนเงินในสวนที่เหลือจะไปกอสรางและปรับปรุงระบบประปาบานทาลาว รวมทั้งขุดลอก
ลําหวยหิน โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อรองรับสนามกีฬาที่จะมีการ
ถายโอนในวันขางหนา
นายธวัชชัย ฉิมพาลี คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไดประชุมกับผูบริหารวาจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ําใหกับทุกสถานีสูบน้ํา รอราคา
ผูอํานวยการกองชาง จากบริษัท จึงไมไดเขียนจํานวนราคาลงไป
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากเครื่องสูบน้ําทั้ง ๔ หมูไดรับการถายโอน ระยะเวลาเกือบ ๒๐ ป แลวมีรายการแจง
ซอมตลอดและเครื่องไดใชมาเปนระยะเวลาในการซอมหลายวัน ปกติชวงนี้ฝนจะตกแลว แตชวง
นี้ฝนยังไมตก ทําใหยังมีปญหาชวงภัยแลงอยู แตทางจังหวัดไดยกเลิกเปนเขตพื้นที่ภัยแลงแลวทํา
ใหเทศบาลไมสามารถเขาไปชวยเหลือประชาชนไดชาวบานตองชวยเหลือตัวเอง และไดรับการ
รองเรียนจากผูที่ดูแลเครื่องสูบน้ําวาเครื่องจะไมไหวแลวซอมไปใชไป คณะผูบริหารจึงเห็นวาเรา
ควรจัดซื้อตัวใหม หากมีการซอมจะไดใชอีกเครื่องได จะไดไมกระทบกับผูใชน้ํา และรัฐบาลแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจายขาดเงินสะสมไดภายใตกรอบที่รัฐบาลกําหนด จึงเปน
การดีที่เราจะนําเงินสวนนี้มาใชจาย เพราะถาเรานําเงินงบประมาณมาลงจุดนี้ก็จะทําใหเสีย
โอกาสในหลายๆ โครงการที่ควรจะได
นายประทีป ซาบซึ้งไพร ขอสอบถามทานประธานดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล ๑. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบานหนองชุมแสง งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐๐
บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ติดตั้งตูควบคุมไฟฟา
ฯลฯ อยากทราบวาซอมอะไรบาง แบบที่ใชในการดําเนินการ รวมถึงเอกสารไมมี

๘

๒. งานปรับปรุงรายการของสถานี สูบน้ําดวยไฟฟาบานไรหลวง จํานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนแนวทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ฯลฯ ไมมี
เอกสารแจงแนชัดวาดําเนินการอะไรบาง จึงไมรูวาจะพิจารณาอยางไร
๓. เสนอใหยกโครงการทั้งหมดไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
เห็นดวยตามที่ทานประทีปไดเสนอใหยกโครงการทั้งหมดไปพิจารณาในคราวประชุมครั้ง
นายกเทศมนตรี
ตอไป เพื่อจะไดจัดเตรียมเอกสารตางๆ ใหครบถวน
ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุมวาเห็นดวยหรือไมที่จะยกโครงการทั้งหมดไปพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป
๕.๒ การเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหสภารับหลักการในวาระที่ ๑

ประธาน
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวกชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
ไดชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาไมรวกจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทาไมรวก จึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๑. สถานการณคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ องคกรปกครองสวนทอถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๕๒,๒๗๖,๓๗๖.๖๗
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๒๗,๕๑๑,๗๑๔.๒๐
บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม
๑๓,๘๖๔,๓๑๖.๗๙
บาท

๙

๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน และยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๓ โครงการ
รวม ๕,๗๑๔,๐๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน
๑
โครงการ
รวม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๖,๙๙๒,๓๔๙.๔๙
บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
๖๓๑,๑๐๙.๔๙ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
๓๗๗,๖๗๘.๗๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๑๖๑,๐๓๒.๗๓ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
๖๖๔,๘๔๓.๔๐ บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๕๕,๕๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทุน
๕,๕๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๑๘,๑๔๔,๐๒๑.๑๗ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๖,๙๕๒,๖๖๔
บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๑๘,๑๘๖,๕๔๑.๐๔
บาท
(๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
(๔) รายจายจริง จํานวน ๔๒,๑๑๑,๔๓๖.๘๔ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
๑๐,๑๕๗,๘๗๗ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) ๑๔,๔๒๕๐๘๗.๘๐ บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
๘,๘๓๗,๕๗๐.๑๗ บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
๕,๓๗๐,๙๕๒.๓๕ บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๒,๗๘๙,๗๔๖.๔๖ บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
๕๓๐,๒๐๓.๐๖ บาท
๓.งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ
กิจการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายรับจริง…………………บาท รายจายจริง…………………..บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ
จํานวน…………………………บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน………………………….บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน…………………………..บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ …………………… จํานวน................................บาท
ทรัพยจํานํา จํานวน…………………….บาท

๑๐

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตําบลทาไมรวก
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายรับจริง ป
๒๕๕๘

ประมาณการ ป
๒๕๕๙

ประมาณการ ป
๒๕๖๐

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

749,481.00

655,500.00

685,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

497,683.00

968,000.00

825,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

249,292.51

250,000.00

250,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

691,255.00

657,000.00

775,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

159,400.00

121,500.00

87,000.00

0.00

2,500.00

5,500.00

2,347,111.51

2,654,500.00

2,627,500.00

20,663,942.26

19,871,000.00

24,376,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 20,663,942.26
ปกครองสวนทองถิ่น

19,871,000.00

24,376,000.00

18,803,296.00

30,483,280.00

50,418,860.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง 18,803,296.00

30,483,280.00

50,418,860.00

หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๑

สวนทองถิ่น

รวม 41,814,349.77

53,008,780.00

77,422,360.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

ประธาน

ประธาน

รายจายจริงป
2558

3,000,142.02
11,938,648.54
9,311,144.93
3,577,450.04
0.00
3,865,351.20
รวมจายจากงบประมาณ 31,692,736.73
รวม 31,692,736.73

ประมาณการป
2559

ประมาณการป
2560

3,514,510.00
13,733,440.00
21,236,730.00
10,236,100.00
20,000.00
4,268,000.00
53,008,780.00
53,008,780.00

15,596,950.00
19,384,420.00
21,100,040.00
16,802,950.00
20,000.00
4,518,000.00
77,422,360.00
77,422,360.00

ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ตามเอกสารที่ทานไดรับ วาควร
จะรับหลักการรางเทศบัญญัติดังกลาวหรือไมอยางไร
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณากันพอสมควรแลว อันดับตอไปขอสอบถามมติที่ประชุมวา
เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วาระที่ ๑ )
หรือไม

๑๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
นายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ผานญัตติในระเบียบวาระทั้งหมด

การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุมวาสมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวนกี่คน

มติที่ประชุม

กําหนดใหมี ๓ คน
อันดับตอไปคือการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญทานผูบริหารหรือสมาชิกเสนอผูที่
สมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

นายประทีป ซาบซึ้งไพรไดเสนอชื่อนายวิชาญ อยูฉิม ใหเปนกรรมการคนที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูรับรองคือ ๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายไพลิน หวานใจ
นางวรภมร ปนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดเสนอชื่อ นายทวี กอพูนพิพัฒน
โดยมีผูรับรองคือ ๑.นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
๒. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดเสนอชื่อ นายปรเมษฐ แชมเทศ
โดยมีผูรับรองคือ ๑. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๒. นายวิชาญ อยูฉิม

นายทวี กอพูนพิพัฒน ไดเสนอชื่อ นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูรับรองคือ ๑. นางวรภมร ปนทอง
๒. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
นายมาโนช ขุมทองดี ไดเสนอชื่อ นางวรภมร ปนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูรับรองคือ ๑. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๒. นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
ประธาน

สอบถามที่ประชุมวามีทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีขอมติที่ประชุม

๑๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนางวรภมร ปนทอง

ประธาน

ขอเชิญทานผูบริหารหรือสมาชิกเสนอผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

นางวรภมร ปนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดเสนอชื่อ นายทวี กอพูนพิพัฒน
โดยมีผูรับรองคือ ๑.นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
๒. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดเสนอชือ่ นายปรเมษฐ แชมเทศ
โดยมีผูรับรองคือ ๑. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๒. นายวิชาญ อยูฉิม

เปนกรรมการคนที่ ๑

นายทวี กอพูนพิพัฒน ไดเสนอชื่อ นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูรับรองคือ ๑. นางวรภมร ปนทอง
๒. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
ประธาน

สอบถามที่ประชุมวามีทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนายทวี กอพูนพิพัฒน เปนกรรมการคนที่ ๒

ประธาน

ขอเชิญทานผูบริหารหรือสมาชิกเสนอผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดเสนอชื่อ นายปรเมษฐ แชมเทศ
โดยมีผูรับรองคือ ๑. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๒. นายวิชาญ อยูฉิม

นายทวี กอพูนพิพัฒน ไดเสนอชื่อ นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูรับรองคือ ๑. นางวรภมร ปนทอง
๒. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
ประธาน

สอบถามที่ประชุมวามีทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย เปนกรรมการคนที่ ๓

ประธาน

สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ทาน ดังนี้
๑. นางวรภมร ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นายทวี กอพูนพิพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

๑๔

นายมานะ ภุมรา
เลขานุการสภา

ไดนัดคณะกรรมการแปรญัตติทุก ทานเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ประชุมแหงนี้

ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุมวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเมื่อใด

ที่ประชุม

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายมานะ ภุมรา
เลขานุการสภา

เชิญคณะกรรมการทุกทานรวมรับคําแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบล
ทาไมรวก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม

การนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมแหงนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายมานะ ภุมรา)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล

๑๕

(นางวรภมร ปนทอง)

ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพลิน หวานใจ)

ลงชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย)
สภาเทศบาลตําบลทาไมรวก ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
(นายเยาว แชมเทศ)

-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันจันทรที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
*********************************
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๑
นายเยาว
แชมเทศ
๒
นายเผา
พุกคุย
๓
นายปรเมษฐ แชมเทศ
๔
นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๕
นายประทีป
ซาบซึ้งไพร
๖
นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๗
นายทวี
กอพูนพิพัฒน
๘
นางวรภมร
ปนทอง
๙
นายมาโนช
ขุมทองดี
๑๐ นายไพลิน
หวานใจ
๑๑ นายวิชาญ
อยูฉิม
ผูเขารวมประชุม
๑
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒
นายณัฐกฤช กรีธาธร
๓
นายเปรมเทพ อบลัดดา
๔
นายผัน
พุกคุย
๕
นายบุญมี จันทรดี
๖
นายมานะ ภุมรา
๗
นางสาวนันทยา เสียงสนั่น
๘
นายธวัชชัย ฉิมพาลี
๙
นายประยูร เชียรรัมย
๑๐ น.ส.สุภาวดี แกวมีมาก
๑๑ นายองอาจ
พุมพวง
๑๒ นายชาญชัย กรีธาธร
๑๓ นางสาวปภาวรินท ชางนะ
๑๔ นายกษิเดช เดชาอมรกิตติ์

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
หน.ฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร

ลายมือชื่อ
เยาว
แชมเทศ
เผา
พุกคุย
ปรเมษฐ แชมเทศ
ณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
ประทีป ซาบซึ้งไพร
ศิริรัตน
เกตุรัตน
ทวี
กอพูนพิพัฒน
วรภมร
ปนทอง
มาโนช
ขุมทองดี
ไพลิน
หวานใจ
วิชาญ
อยูฉิม
สิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ณัฐกฤช กรีธาธร
เปรมเทพ อบลัดดา
ผัน
พุกคุย
บุญมี
จันทรดี
มานะ ภุมรา
นันทยา เสียงสนั่น
ธวัชชัย ฉิมพาลี
ประยูร เชียรรัมย
สุภาวดี แกวมีมาก
องอาจ พุมพวง
ชาญชัย กรีธาธร
ปภาวรินท ชางนะ
กษิเดช เดชาอมรกิตติ์

หมายเหตุ

๒

ลําดับที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ - นามสกุล
นายประยูร เชียรรัมย
นายปรีชา ใจดี
นายพิชิต หนูพวง
นางอัจฌาพรรณ หวานใจ
นางสาวศรีรัตน ศิริสุข
นางโสภา แซกอ
นางสาวธรวรัตน แยมกล่ํา

ตําแหนง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
ประยูร เชียรรัมย
ปรีชา ใจดี
พิชิต หนูพวง
อัจฌาพรรณ หวานใจ
ศรีรัตน ศิริสุข
โสภา แซกอ
ธรวรัตน แยมกล่ํา

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว นายเยาว แชมเทศ ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทาไมรวกไดทําหนาที่ในที่ประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธาน

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวานายไพลิน หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ไดนํา
ประชาชนหมูที่ ๖,๙ เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
๔.๑ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วาระ
ที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)

ประธาน

ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียด

นายทวี กอพูนพิพัฒน
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ
ประธานกรรมการแปรญัตติ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลทาไมรวกในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเลือก นางวรภมร ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวี กอพูนพิพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายณรงคภูมิ อาจเคลือวัลย สมาชิกสภาเทศบาล

๓

รวมจํานวน ๓ คน ใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมครั้งแรก มติที่
ประชุมเห็นชอบเลือก
นายทวี กอพูนพิพัฒน เปนประธานกรรมการแปรญัตติ
นางวรภมร ปนทอง
เปนเลขานุการแปรญัตติ
และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒
จึงขอแจงผลการประชุมดังตอไปนี้

นายไพลิน หวานใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖
สมาชิกสภาเทศบาล
ซอยทางเขาสนามกีฬา เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๖ ซอยทางเขาสนามกีฬา
ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จํานวน ๘๓๙,๐๐๐ บาท
ชาวบานยังไมไดใชประโยชน จึงขอตัดโครงการเพื่อนําไปเพิ่มโครงการกอสรางรางระบายน้ําหมูที่
๖ ซอย ๕ ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ไดชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนในการตั้ง
นายกเทศมนตรี งบประมาณสวนนี้วา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖ ซอยทางเขาสนามกีฬา เพื่อให
สามารถเขาไปใชประโยชนในที่ดินที่เทศบาลซื้อใหม เนื่องจากพื้นที่สวนนี้ไมไดใชแคสนามกีฬา
อยางเดียวแตเทศบาลยังมีโครงการตางๆที่จะเขาไปดําเนินการในที่ดินผืนนี้ คณะผูบริหารได
พิจารณาแลว มีความจําเปนตองปรับปรุงทางเขาสนามกีฬาใหดียิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกในการเดิน
ทางเขาไป ใหคงรางเดิมไว
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม

๒. การเสนอแปรญัตติ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ขอเสนอแปรญัตติเพิ่มเติมโครงการกอสราง
นายกเทศมนตรี
ถนนแอสฟลติกคอนกรีตหมูที่ ๖ ซอย ๗ ขนาดกวาง ๖ เมตร
ยาว ๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒,๐๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๑๔๗,๐๐๐
บาท โดยมีรายละเอียดการขอปรับลดจากรายการตางๆ ดังตอไปนี้
ขอปรับลด
จํานวนเงิน
๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท

๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (หนา ๓)
คาจางเหมาบริการ เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด เปน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หนา ๑๑)
คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
ขอปรับลดเปน ๕๐,๐๐๐ บาท
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (หนา ๑๒)
คาใชจายโครงการฝกอบรมและฝกทบทวน อปพร. เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ปรับลดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (หนา ๑๓)
คาใชจายในการจัดซื้อ เวชภัณฑแอลกอฮอลฯลฯสําหรับใชในกิจการกูชีพ เปนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเปน ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชาการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (หนา ๒๐)
โครงการสงเสริม ปองกันโรคขอเขาเสื่อม เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ขอปรับลด
เปน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
คาวัสดุ
วัสดุกอสราง (หนา ๒๒)
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเปน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕

คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (หนา ๒๓)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆในกิจการของเทศบาล
เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเปน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
คาใชสอย
คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคและการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (หนา ๓๐)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคและการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและแกไขปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด
เปน ๕๓,๐๐๐ บาท
คาใชสอย
คาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (หนา ๓๐)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เปนเงิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเปน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (หนา ๓๒)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเปน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ ซอย ๕
เนื่องจากผูเสนอขอแปรญัตติไมมาชี้แจงตามนัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๑๑๕ เมื่อ
มีการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปรญัตติไมมาชี้แจงตาม
จัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นไดเริ่มประชุมในวันนั้น
ใหถือวาผูแปรญัตติไดถอนคําแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผูแปรญัตติจะมีความจําเปนที่ไมอาจมา

๖

ชี้แจงได และการประชุมเรื่องนั้น ยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะรับพิจาณาคํา
แปรญัตตินั้นตอไปก็ได
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหคําแปรญัตตินั้นตกไป

ประธาน

และขอสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นอยางไรกับมติคณะกรรมการฯ

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ไดแจงขอสงวนคําแปรญัตติโดยใหเหตุผลที่แจงการเปลี่ยนแปลง เพราะเห็นวาประชาชนได
ประโยชนมากกวา อยากขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับคําขอสงวนแปรญัตติ
ปรับลดงบประมาณ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาสนามกีฬา ม. ๖ ที่ดิน
เทศบาลที่จัดซื้อใหม ที่มาที่ไปของการขอสงวนคําแปรญัตติคือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการบริหารทองถิ่น ในที่ประชุมประชาคม ผมไมเคยไดยิน ไม
เคยเห็นวาประชาชนหมู ๖ เสนอใหโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาสนามกีฬา
ของเทศบาลเปนความตองการของประชาชน เพราะผมเขารวมประชุมทุกครั้ง แตกลับมี
โครงการนี้อยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งยังมีอีก
หลายๆ โครงการที่ประชาชน ม.๖ เดือดรอนและพูดถึงทุกครั้งที่ประชุมประชาคม ผมจึงมี
ความเห็นวาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาสนามกีฬาเทศบาลยังไมมีความ
จําเปน ประชาชนยังไมไดรับประโยชนอยางแทจริง ควรนําไปกอสรางรางระบายน้ํา ม.๖ ซ.๕
ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร เพราะชาวบานไดประโยชน
มากกวา อยากใหแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหตรงจุด
จากการที่รายการคอลัมนหมายเลข ๗ สตง.พบพิรุธกอสรางสนามกีฬาผิดแบบ อาจจะ
ไมเกี่ยวของกับเทศบาล เปนเพียงขอมูล เพราะทานผูวา สตง. ไดกลาววาจะเรียกเงินคืนจาก
ผูรับเหมา เพราะสรางผิดแบบ เพราะฉะนั้นยังไมมีการชี้ชัดวาเราในฐานะเจาของพื้นที่จะไดรับ
ผลกระทบอยางไร จึงยังไมสมควรนํางบประมาณมาลงในจุดนี้ จะทําใหประชาชนเสียโอกาสที่จะ
ใชงบประมาณในสวนนี้ ผมจึงขอยืนยันขอเสนอใหปรับลดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. ๖ ทางเขาสนามกีฬา เพื่อไปเพิ่มโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม.๖ ซ.๕ และอยาก
ขอความเห็นจากที่ประชุมวามีความเห็นอยางไรเปนโครงการที่ผมเสนอ และอยากเสนอใหลงมติ
และลงชื่อดวยวาทานใดเห็นชอบกับคําแปรญัตตินี้ และทานใดเห็นชอบใหคงรางเดิมตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ

ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุมวาทานผูใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ ทาน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรตั น เกตุรัตน

๗

๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
ไมเห็นชอบ ๓ ทาน ประกอบดวย
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ
งดออกเสียง ๑ ทาน ประกอบดวย
๑. นายวิชาญ อยูฉิม
ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุมวาทานผูใดเห็นชอบกับนายไพลิน หวานใจ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๓ ทาน ประกอบดวย
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ
ไมเห็นชอบ ๖ ทาน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
งดออกเสียง ๑ ทาน ประกอบดวย
๑. นายวิชาญ อยูฉิม

ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุมวาทานผูใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ (การพิจารณาวาระที่สอง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ ทาน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
งดออกเสียง ๔ ทาน
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ

๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ
๔. นายวิชาญ อยูฉิม
ประธาน

๘

กลาวสรุป เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ (การพิจารณาวาระที่สอง)
๔.๒ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วาระ
ที่ ๓ ขั้นลงมติ)

ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุมวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สมควรใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือไม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ ทาน
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรตั น
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
๗. นายวิชาญ อยูฉิม
งดออกเสียง ๓ ทาน
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ

ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ การขออนุมัตโิ อนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธาน

ขอเชิญ นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตําบลทาไมรวก ชี้แจงรายละเอียด

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ตามที่เทศบาลตําบลทาไมรวกไดอนุมัติการจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตาม
นายกเทศมนตรี
โครงการตางๆ เพื่อบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่
๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากมีความจําเปน
ดังตอไปนี้

๙

บางโครงการที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือโอนงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ขอความเดิม
“ โครงการขุดลอกลําหวยหิน พรอมกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียหมูที่ ๙ จํานวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท ระยะทางรวม ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๒.๑) หนา ๔ (๙)”
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
“โครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสรางระบบน้ําเสียหมูที่ ๙ จํานวน ๓๖๐,๐๐๐
บาท
ชวงที่ ๑ กวาง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๒,๔๐๐
ลบ.ม.
ชวงที่ ๒ กวาง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๓๕๐
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๒.๑)
หนา ๔ (๙)”
เหตุผล
เนื่องจากระยะทางเดิม ๑,๔๐๐ เมตรนั้น มีความผิดพลาดทางดานธุรการ ความยาวที่
จะดําเนินจริงในครั้งแรกเพียง ๔๐๐ เมตร เทานั้น
ประกอบกับไดรับแจงจากนายเล็ก อุทัยธรรมไดยื่นเรื่องขอแกไขโครงการนี้ จากเดิมที่มี
ทอลอด ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๒ จุดๆ ละ ๑๐ ทอน รวม ๒๐ ทอน บริเวณหลัง
บานพักตํารวจ โดยใหปรับลดเหลือเพียงจุดเดียว จํานวน ๑๐ ทอน เนื่องจากบริเวณที่ขอ
ยกเลิกเปนปารกไมมีราษฎรใชสัญจรไปมา
ขอความเดิม
“ขุดลอกสระเก็บน้ํา (บานนายพิน) หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
ลึก ๔ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๗๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก เปนเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท

๑๐

ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปน
“ขุดลอกสระเก็บน้ํา (บานนายพิน) หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
ลึก ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๓๖๘ ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก เปนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท
เนื่องจากที่กําหนดความลึกไว ๔ เมตร แตสภาพความเปนจริง พื้นลางกนสระเปนดิน
ดานเครื่องจักรไมสามารถขุดได จึงมีความจําเปนตองปรับลดเนื้องานและงบประมาณลง
นายธวัชชัย ฉิมพาลี
ผูอํานวยการกองชาง

ขอเพิ่มเติม โครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสรางระบบน้ําเสียหมูที่ ๙ จํานวน
๓๖๐,๐๐๐ บาท

ชวงที่ ๑ กวาง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ขอเพิ่มเติม ลึก ๒ เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ลบ.ม.
ชวงที่ ๒ กวาง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ขอเพิ่มเติม ลึก ๑.๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๓๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ
ราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๒.๑) หนา ๔ (๙)”
นายประทีป ซาบซึ้งไพร เสนอขอใหลงมติทีละโครงการ เนื่องจากไดเสนอเขาที่ประชุมสภาไปแลวครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ขอลด
สมาชิกสภาเทศบาล ความลึก แตทําไมไมลดจํานวนเงิน ขอคําชี้แจงครับ
นายธวัชชัย ฉิมพาลี
ผูอํานวยการกองชาง

ไดชี้แจงดังนี้ ใหทานสมาชิกดูระเบียบวาระ หนาที่ ๔ “ขอความเดิม
“ โครงการขุดลอกลําหวยหิน พรอมกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียหมูที่ ๙ จํานวน ๔๕๐,๐๐๐
บาท ระยะทางรวม ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคา
ของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๒.๑) หนา ๔ (๙)”
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
“โครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสรางระบบน้ําเสียหมูที่ ๙ จํานวน ๓๖๐,๐๐๐
บาท”
ระเบียบวาระหนาที่ ๕ “ขอความเดิม
“ขุดลอกสระเก็บน้ํา (บานนายพิน) หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
ลึก ๔ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๗๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก เปนเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน

๑๑

“ขุดลอกสระเก็บน้ํา
(บานนายพิน) หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐
เมตร ลึก ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๓๖๘ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก เปนเงิน
๔๗,๐๐๐ บาท”
นายประทีป ซาบซึ้งไพร ตามเอกสารที่ทานชี้แจง ขุดลอกสระเก็บน้ํา (บานนายพิน) หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๒๐ เมตร
สมาชิกสภาเทศบาล ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๗๒๘ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก เปนเงิน
๕๙,๐๐๐ บาท แตทานชี้แจงวา ลึก ๒ เมตร ตกลงคือความลึกเทาไหร
นายธวัชชัย ฉิมพาลี
ผูอํานวยการกองชาง

ที่ผมชี้แจง ลึก ๒ เมตร คือ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสราง
ระบบน้ําเสีย หมูที่ ๙ จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
ชวงที่ ๑ กวาง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ขอเพิ่มเติม ลึก ๒ เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ลบ.ม.
ชวงที่ ๒ กวาง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ขอเพิ่มเติม ลึก ๑.๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๓๕๐ ลบ.ม.
เปนโครงการหมูที ๙ ไมใชโครงการของหมูที่ ๕ ครับ

ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุมวาเห็นชอบหรือไม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ ทาน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
๗. นายวิชาญ อยูฉิม
งดออกเสียง ๓ ทาน ประกอบดวย
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ

๑๒

ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาสภา
เทศบาลตําบลทาไมรวกมีมติเห็นชอบอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสรางระบบน้ําเสียหมูที่ ๙ และขุดลอก
สระเก็บน้ํา (บานนายพิน) หมูที่ ๕ ตามรายละเอียดดังกลาว

ประธาน

การขออนุมัตโิ อนแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอเชิญนายธวัชชัย ฉิมพาลี ผูอํานวยการกอง
ชางชี้แจงรายละเอียดแทนผูบริหาร

นายธวัชชัย ฉิมพาลี
ผูอํานวยการกองชาง

ขออนุมัตโิ อนและแกไขเปลี่ยนแปลง
-(โอนลด)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
อาคารตางๆ
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหมูที่ ๖ โอนลดจํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดลอกลําหวยหิน หมูที่ ๙ (ที่ปรับลดแลว) ๖๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
+(โอนเพิ่ม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานไรหลวง จํานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนแนวทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑ ๑.๕ หนา ๘๖ (๙)
๒. งานปรับปรุงระบบประปาบานทาลาว จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนทอสงน้ําดิบประปาเทศบาลตําบลทาไมรวก รายละเอียด
ตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙๒๕๖๑) ๑.๒ ๑.๒.๒ หนา ๗๖ (๓)

๑๓

๓.
โครงการขุด
ลอกลําหวยธรรมชาติ
(หวยหิน) ขางที่ดินเทศบาลแหงใหม ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ลูกเฉลี่ย
๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๙๔๐ เมตร พรอมฝงทอ
ระบายน้ําคอนกรีต เปนเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(๒๕๕๙-๒๕๖๑ ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
+ (โอนเพิ่ม)
แผนงานเคหะและชุม
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
๔.
โครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยจํานวน ๕๔๗,๐๐๐
บาท รายละเอียดตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนา
สามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
+ (โอนเพิ่ม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
๕. โครงการซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสถานีสูบน้ําบานหนอง
ชุมแสงพรอมติดตั้งตูควบคุมไฟฟา รายละเอียดปรากฏตามบัญชีประมาณการราคาของ
เทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ครุภัณฑการเกษตร
(๑) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา (ทาไมรวก) มอเตอรขนาด ๑๑๐ KW/๑๕๐
จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๓๕๐,๐๐ บาท
(๒) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา (ไรหลวง) มอเตอรขนาด ๗๕ KW/๑๑๐
HP จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔

(๓) คาจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ําดวยพลังงาน
ไฟฟา (หนองชุมแสง) มอเตอรขนาด ๑๓๐-๑๓๒ KW/๑๘๐ HP จํานวน ๑ ตัว
เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท รายการ (๑)-(๓) ไมมีในรายการบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ขอดําเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด
แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๒) หนา
๓
ขอระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑
หมวด ๔
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
นายมานะ ภุมรา
เลขานุการสภา/
ปลัดเทศบาล
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก เปดระเบียบวาระการประชุมไปที่ หนา ๖
บรรทัดที่สาม โครงการขุดลอกลําหวยหินหมูที่ ๙ ที่ปรับลดแลว หลังคํา ทีป่ รับลดแลว
ใหทานเพิ่มคําวา โอนครั้งนี้ ๖๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากเจาหนาที่พิมพตกไป ตองขออภัยทุก
ทานดวยครับ
ไดสอบถามเรื่องโครงการขุดลอกลําหวยหินหมูที่ ๙ กับโครงการขุดลอกลําหวยหินธรรมชาติ
เปนโครงการเดียวกันหรือไม

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ชี้แจงวา ลําหวยทั้งสองโครงการชื่อลําหวยหินเหมือนกัน แตลําหวยหินธรรมชาติแยกมาจากลํา
นายกเทศมนตรี
หวยหิน หมูที่ ๙ โครงการที่ทําจึงเปนคนละจุดกัน
นายประทีป ซาบซึ้งไพร สอบถามการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปรับลดโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหมูที่ ๖
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมยอดเงิน จํานวน ๕ โครงการแลวจํานวนเงินยังไมถึง
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหชี้แจงรายละเอียดวาเงินสวนที่เหลือนําไปใชในสวนไหน
นายมานะ ภุมรา
ปลัดเทศบาล

ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ชี้แจงวา งบประมาณที่ขอปรับลด โครงการกอสรางประปา
หมูบ านหมูที่ ๖ จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับ ปรับลดโครงการขุดลอกลําหวยหินหมูที่
๙ ที่ปรับลดแลว จํานวน ๖๖,๐๐๐ บาท รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท

๑๕

เพื่อโอนเพิ่ม คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางทั้ง ๕ โครงการ และ จัดซื้อครุภัณฑอีก ๓
โครงการ รวมทั้งหมด ๘ โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท
และวันนี้มีการเปดซองทั้งหมด ๔ โครงการ ยังไมทราบยอดจํานวนเงินที่ผูรับเหมาเสนอ
ราคา จะสรุปยอดเงินใหที่ประชุมทราบ และมาพิจารณาอีกทีวาจะนําไปทําโครงการอะไร เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนมากที่สุด ซึ่งตองดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ
นายประทีป ซาบซึ้งไพร สอบถามโครงการซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสถานีสูบน้ําบานหนองชุมแสง ในเมื่อซื้อเครื่อง
ใหมแลวทําไมตองตั้งงบประมาณซอมแซม เพราะรวมสองโครงการนี้เปนเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ชี้แจงวา มอเตอรที่ใชอยูปจจุบันมีอายุงานยี่สิบกวาปแลว ทั้งสามแหง จึงเห็นสมควรที่จะซื้อไว
นายกเทศมนตรี
เพื่อสํารองหากเครื่องเกาใชงานไมได เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนไดทันทวงที
และรัฐบาลไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมได จึงเปนการดีที่เราจะใชเงินจายขาดเงินสะสมนี้ เพื่อ
เงินงบประมาณเราจะไดนําไปใชในสวนอื่น
ประธาน

เมื่อไมมีทานใดจะสอบถามอีก ขอสอบถามมติจากที่ประชุมทีละโครงการดังนี้
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
- (โอนลด)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
อาคารตางๆ
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหมูที่ ๖ จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดลอกลําหวยหิน หมูที่ ๙ (ที่ปรับลดแลว) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลง
+ (โอนเพิ่ม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานไรหลวง จํานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท

๑๖

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง เปลี่ยนแนวทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑ ๑.๕ หนา ๘๖ (๙)
มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
๒. งานปรับปรุงระบบประปาบานทาลาว จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนทอสงน้ําดิบประปาเทศบาลตําบลทาไมรวก รายละเอียด
ตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙๒๕๖๑) ๑.๒ ๑.๒.๒ หนา ๗๖ (๓)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
๓.
โครงการขุดลอกลําหวยธรรมชาติ (หวยหิน) ขางที่ดินเทศบาลแหงใหม ขนาด
กวาง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ลูกเฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา ๙๔๐ เมตร พรอมฝงทอระบายน้ําคอนกรีต เปนเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ ทาน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน
๕. นายมาโนช ขุมทองดี
๖. นางวรภมร ปนทอง
๗. นายวิชาญ อยูฉิม
งดออกเสียง ๓ ทาน ประกอบดวย
๑. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๒. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๓. นายไพลิน หวานใจ

ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ โครงการขุดลอกลําหวยธรรมชาติ (หวยหิน) ขางที่ดินเทศบาลแหงใหม ตาม
รายละเอียดดังกลาว

๑๗

๑.
โครงการติดตั้ง
ระบบเครื่องสูบน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตยจํานวน ๕๔๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีประมาณการราคา
ของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
มติที่ประชุม
ประธาน

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
กลาวสรุป เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ โครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามรายละเอียด
ดังกลาว
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
๒. โครงการซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสถานีสูบน้ําบานหนอง
ชุมแสงพรอมติดตั้งตูควบคุมไฟฟา รายละเอียดปรากฏตามบัญชีประมาณการราคาของ
เทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

มติทปี่ ระชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
กลาวสรุป เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ โครงการซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสถานีสูบน้ําบานหนอง
ชุมแสงพรอมติดตั้งตูควบคุมไฟฟา ตามรายละเอียดดังกลาว
ครุภัณฑการเกษตร
(๑) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา (ทาไมรวก) มอเตอรขนาด ๑๑๐ KW/๑๕๐
จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๓๕๐,๐๐ บาท
(๒) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา (ไรหลวง) มอเตอรขนาด ๗๕ KW/๑๑๐
HP จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา (หนองชุมแสง) มอเตอรขนาด ๑๓๐-๑๓๒
KW/๑๘๐ HP จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท รายการ (๑)-(๓) ไมมี
ในรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ขอดําเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด
แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๒) หนา
๓
อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

๑๘

ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอนุมัติโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร ตามรายละเอียดดังกลาว

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน กลาวขอบคุณที่ทานสมาชิกใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
นายกเทศมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระ ๒ วาระ ๓ และเห็นชอบใหโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. ฝากเรื่องที่เคยผานในที่ประชุมไปแลว เรื่องชาวบานสอบถามเรื่องขอใชพื้นที่ของสวนราชการ
หรือองคกรของรัฐภายในเขตปาสงวนของราษฎรหมูที่ ๙ บานหวยตะวาย การขอใชพื้นที่ในการ
วางสายขยายเขตไฟฟา การใชประปาในเขตพื้นที่ของชุมชนไดผานสภามาแลวตั้งแตประมาณป
๒๕๕๗ อยากใหชี้แจงวาเรื่องไดดําเนินการถึงไหน เพราะจะหมดวาระแลว สวนจะไดหรือไมให
เปนไปตามระเบียบ
๒. สอบถามวาศูนยอนุบาลสัตวปา ไดดําเนินการขออนุญาตกอสรางตอเติมหรือแจงเทศบาลไหม
๓. ชาวบานฝากถามวาศูนยอนุบาลสัตวปาสามารถเขาชมไดหรือไม
๔. ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๑
หนา ๑๒ วาโครงการกอสรางถนนน้ําทิ้งพรอมทอสายบานโรง ประชาชนจะไดรับประโยชนมาก
ที่สุด ทานนายกบอกวาจะพิจารณานําเขาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐
อยากใหทานชวยชี้แจงเหตุผลเพราะอะไรจึงไมมีโครงการนี้เขาเทศบัญญัติ เพื่อจะไดไปชี้แจงให
ประชาชนทราบตอไป
๕. การขอไฟสองสวางทั้งตําบลไดหรือไมขอใหชี้แจงดวย
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ชี้แจงขอซักถามดังนี้
นายกเทศมนตรี
๑. เรื่องปกเสาพาดสายไฟ ใหกองชางชี้แจงขอ ๑-๓
๒. ชี้แจงโครงการรางระบายน้ําทิ้ง หมูที่ ๙ สายบานโรง คณะผูบริหารไดปรึกษากับทาน
ประธานสภาเทศบาล และทานปลัดเทศบาลแลวเห็นวาโครงการนี้ตองใชงบประมาณจํานวนมาก
และไมใชพื้นที่ของเรา เปนพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท ซึง่ ถาจะดําเนินการจะตองขออนุญาต
จากทางหลวงชนบทกอน เรานาจะของบประมาณสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท เราจะได
นํางบประมาณของเราไปบริหารจัดการในสวนที่เปนความเดือดรอนของประชาชนที่อยูในเขต
รับผิดชอบของเราโดยตรง
๓. เรื่องไฟสองสวาง ไดสอบถามกองคลัง ขณะนี้กําลังอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะ
ไดทั้งตําบล คงตองสํารวจจุดเสี่ยงของแตละหมูบาน
นายไพลิน หวานใจ

เสนอวาหากเราดําเนินการตามโครงการนี้ไดจะสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนใหกับชาวบาน

สมาชิกสภาเทศบาล

๑๙

ทั้ง ๕ ซอย ไดแก ซอย
๔,๕,๖,๗ และถนนเสนบายพาสสามารถแกไขปญหาได
อยางบูรณาการ คุมคากับงบประมาณที่เสียไป
- สอบถามทางหลวงเลขเดิม ๓๑๗๕ แตตอนนี้เปลี่ยนเปน ๓๔๑๐ ไหลทางในพื้นที่ตําบลทรุด
หลายจุดขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับหนวยที่รับผิดชอบใหแกไขปญหาใหกับชาวบาน
ดวย

นายธวัชชัย ฉิมพาลี ชี้แจงเรื่องการขออนุญาตตอเติมอาคารของศูนยอนุบาลสัตวปา กองชางไดรับแจงจากราษฎรหมูที่
ผูอํานวยการกองชาง ๖,๙ วาศูนยอนุบาลสัตวปาตอเติมอาคารไดแจงหรือขออนุญาตกับทางเทศบาลหรือไม กองชาง
ตรวจสอบแลว ทางศูนยอนุบาลสัตวปายังไมไดดําเนินการขออนุญาต จึงไดใหเจาหนาที่เขาไปดู
พื้นที่ปรากฏวาศูนยอนุบาลสัตวปาอยูระหวางการเขียนขอแบบปลูกสราง และจะดําเนินการขอ
อนุญาตใหถูกตองตอไป
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ชี้แจงเรื่องปกเสาพาดสายไฟไดทําหนังสือไปที่กรมปาไมแตยังไมไดรับหนังสือตอบกลับมา
นายกเทศมนตรี
- เรื่องการเขาไปดูศูนยอนุบาลสัตวปาตอนนี้ศูนยอนุบาลสัตวปาไมไดเปดเปนสาธารณะ ถาจะเขา
ไปตองไดรับอนุญาตจากศูนยอนุบาลสัตวปา
- ถนนตอนเขื่อนเพชร-เขาลูกชาง เทศบาลไดประสานกับ อบต.กลัดหลวง และอบต.เขากระปุกซึ่ง
เปนตําบลที่ใชถนนรวมกัน ไดจัดทําหนังสือไปที่กรมทางหลวงเพื่อขยายไหลทางยังไมไดรับคําตอบ
วาจะเขามาดําเนินการเมื่อไหร แตถาจะใหเราไปทําไมสามารถทําไดเนื่องจากเปนความรับผิดชอบ
ของทางหลวงชนบท
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องขอปกเสาพาดสายไฟ เรื่องไดดําเนินการหมดแลวขาดเฉพาะบัตรประจําตัวนายกเทศมนตรี
และแผนที่ระวางเทานั้น

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน จะตามเรื่องและเรงดําเนินการตามลําดับขั้น ขอบคุณทาน สท.ที่ชวยประสาน
นายกเทศมนตรี
นายประทีป ซาบซึ้งไพร สอบถามเรื่องขอไฟสองสวาง ม.๓ ม.๑๒ และตั้งแตหนาโรงเรียนบานหนองชุมแสง
สมาชิกสภาเทศบาล การทําทางขึ้นลงประปาหมูที่ ๑๒ และการตัดกิ่งไม ไดขอไปนานแลวยังไมไดดําเนินการ

นายเปรมเทพ อบลัดดา โครงการตางๆ ที่ดําเนินการผมเขาไปดูมาตลอด เชน ทางเขาประปาหมูที่ ๑๒ ไดประสานกอง
รองนายกเทศมนตรี ชางและผูใหญบานแลว สวนการตัดตนไมก็ทําตามลําดับคําขอ
นายประทีป ซาบซึ้งไพร เรื่องคําขอตัดกิ่งไมไดเขียนไปนานแลวแตยังไมไดรับการดําเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล

๒๐

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เสนอแนวทางปฏิบัติดังนี้ ใหผูยื่น คํารองเสนอเรื่องและเมื่อรับเรื่องแลวใหลงสมุดเรียงลําดับ
กอนหลังแลวใหถายเอกสารใหกับผูยื่นกลับไปดวย

นายประยูร เชียรรัมย ชี้แจงวาตามที่ทาน สท.เสนอนั้นเปนขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูแลว คือเมื่อรับ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป เรื่องแลวเจาหนาที่จะลงรับในทะเบียนรับและสงมอบใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับเรื่องจะเสนอผูบริหารเพื่อสั่งการ สํารวจ ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการ
แกไข ในสวนของการซอมไฟฟา ขณะอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง การตัดแตงกิ่งไม ขอความ
รวมมือจากทุกทานวาการขอใหเจาหนาที่เราไปตัดแตงกิ่งไม หรือตัดตนไม ตองดูดวยวาอยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลหรือไม หรือเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือไม เชน ตนไมใหญที่อยูใน
บาน ไมใชอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตองไปตัดให เปนความรับผิดชอบของเจาของบานเอง
และกรณีตัดกิ่งไม ตนไมที่มีกิ่งพาดสายไฟ ตองแจงหนวยงานทีร่ ับผิดชอบเพราะอาจทําใหเกิด
อันตรายกับเจาหนาที่เราได อํานาจหนาที่ของเทศบาลเชนตนไมเอน หัก ลมขวางทาง หรือทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน
- เรื่องโครงการตางๆ ที่เขาบรรจุไวในเทศบัญญัติเปนโครงการที่ไดมาจากการทําประชาคมของ
แตละหมูซึ่งประชาชนในหมูนั้นไดยกไวใหเปนปญหาความตองการของหมูนั้นๆ และไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาของเทศบาลแลว และเปนโครงการที่เปนภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ตอง
ดําเนินการเอง
นายชาญชัย กรีธาธร แจงมีเจาหนาที่ใหมโอนยายมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ยายมาจาก
หัวหนาฝายอํานวยการ อบต.ปากทะเล อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ชื่อ นางสาวประภาวรินท ชางนะ ขอเชิญคุณ
ประภาวรินทรายงานตัวตอสภาครับ
น.ส.ประภาวรินท ชางนะ
ไดรายงานตัวตอสภาดังนี้ ชื่อ น.ส.ประภาวรินท ชางนะ หรือเรียกวาเจี๊ยบก็ได ยาย
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง มาจาก อบต.ปากทะเล อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง ยินดีที่ไดรวมงานกับทุกทานคะ ขอบคุณค
ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม ขอปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาล

(นายมานะ ภุมรา)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

๒๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นางวรภมร ปนทอง)

ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพลิน หวานใจ)

ลงชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย)

สภาเทศบาลตําบลทาไมรวก ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
(นายเยาว แชมเทศ)

