๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นางพจนีย์ รัตนพนัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายสายัณห์ มณีวรรณ

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
/16 นายธนชาติ...

๒
16
17
18
19
20
21

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1 น.ส.อัญชลี กันทะสะวะ
2 นายคณิตพงศ์ นาคกระแสร์
3 นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา
ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม
สภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมั ยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บัดนี้สมาชิกได้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้ ง ก าหนดการ สถานที่ โครงการเทศบาลเคลื่ อ นที่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 – 21
กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1.บ้านมะเขือแจ้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดมะเขือแจ้
2.บ้านสะแล่ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
วัดสุทธิมังคลาราม
3.บ้านแจ่ม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดบ้านแจ่ม
4.บ้านสันคะยอม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
วัดสันคะยอม
5.บ้านเหมืองกวัก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ศาลา SML
6.บ้านเหมืองกวักใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ศาลาเอนกประสงค์
7.บ้านสันป่าเหียง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดสันป่าเหียง
/8.บ้านสันต้นผึ้ง...

๓
8.บ้านสันต้นผึ้ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ศาลาวัดสันต้นผึ้ง
9.บ้านป่าเป้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดป่าเป้า
10.บ้านยี่ข้อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ศาลาเอนกประสงค์
11.บ้านศรีดอนตัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดศรีดอนตัน
12.บ้านคอกวัว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
13.บ้านสันปูเลย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดสันปูเลย
14.บ้านหนองเหียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
15.บ้านฮ่องกอม่วง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วัดฮ่องกอม่วง
16.บ้านฮ่องกอม่วงสอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
17.บ้านกิว่ มื่น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ศาลาวัดกิ่วมื่น
18.บ้านหนองหอย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
วัดหนองหอย
19.บ้านป่าตึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ศาลาวัดดอยขุมเงิน
20.บ้านใหม่ฝายหิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ศาลาวัดสะแล่ง
21.บ้านร้อง/บ้านเหล่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 – 16.00 น.
ศาลาเอนกประสงค์
ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลมะเขือแจ้จัดกิจกรรมลูกเสือ ที่กองพันสัตว์
ต่าง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาท่านใดไม่ติดธุระ เชิญร่วมกิจกรรม
2.เรื่ องสมาคมสั นนิ บาต จั ดสั ม มนาและศึ กษาดู ง าน ภาคใต้ วั นที่ 13 – 16
มีนาคม 2561 ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยใช้งบประมาณของ
เทศบาล
/คนละ 17,000...

๔
คนละ 17,000 บาท ซึ่งในแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ มอบหัวหน้าสานัก
ปลัด พิจารณางบประมาณในหมวดไหนที่สามารถโอนได้ สมาชิกสภาท่านใดจะไป
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
3.การขอใช้จ่ายเงินสะสม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มกราคม 2561
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้
สาเนารายงานการประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
แก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้ามี โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงาน
การประชุม ผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2561 และกาหนดวันเริ่มต้น
การประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 (สานักปลัดฯ)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภา เขต 1 ขอเสนอการ
กาหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยแรก
สมัยที่ 2
สมัยที่ 3
สมัยที่ 4

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่

1
1
1
1

กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน

- 2 มีนาคม 2561
- 30 พฤษภาคม 2561
- 30 สิงหาคม 2561
- 30 พฤศจิกายน 2561

และขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 เริ่ม
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายทรงศักดิ์ สุภา ได้เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
/หากไม่มี...

๕
หากไม่มี กระผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรกาหนดสมัย
ประชุมสามัญประจาปี 2561 และกาหนดวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัย
แรก ประจาปี 2562 ตามที่ นายทรงศักดิ์ สุภา เสนอ โปรดยกมือ
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้หมดวาระลง และจะได้ทาการ
แต่งตั้งใหม่ เชิญเลขานุการสภา

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
เลขานุการสภา

ตามระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ไม่เกิน 7 คน มี
สมาชิ ก สภาท่ า นใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 กระผมขอ
เสนอจานวน 6 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
2.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) เป็นอันว่าที่ประชุมเสนอ 6 คน
ขอให้เสนอในแต่ละบุคคล

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภา เขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส เสนอนายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
2.น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ ดิฉันน.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เสนอนายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นางพจนีย์ รัตพนัส

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า เสนอ น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายเจษฏา อุตแจ่ม
2.นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
/นายรัตน์...

๖
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา เสนอนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ เสนอนางพจนีย์ รัตพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา เสนอนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
2.น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
สภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จานวน 6 คน ดังนี้
1. นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
2. นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
4. นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
5. นางพจนีย์ รัตพนัส
6. นายสงกรานต์ พรหมพนัส

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งเป็น
รายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร (เครื่องพ่นยา) (สานักปลัดฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้ง
เป็ น รายการใหม่ แผนงานรั กษาความสงบภายใน หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์
การเกษตร (เครื่องพ่นยา)
/เหตุผล...

๗
เหตุผล
ด้ ว ยแผนงานรั ก ษาความสงบภายใน มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง
งบประมาณรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นยา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาสาหรับติดตั้งรถบรรทุกน้าใช้ในการดับไฟ
ป่า แผนงานรักษาความสงบภายใน มีความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องพ่นยาสาหรับติดตั้งรถบรรทุกน้า ใช้ในการดับไฟป่า ดังกล่าวดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
และระงับอัคคีภัย
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาสาหรับ
ติดตั้งรถบรรทุกน้า ใช้ในการดับไฟป่า (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งไว้ 10,000 บาท
โอนลด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการป้องกันแก้ไข
ปั ญหาไฟป่ าและหมอกควั น งบประมาณตั้ ง ไว้ 30,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 18,650 บาท โอนลดจานวน 10,000.- บาท
ข้อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาสาหรับติดตั้งรถบรรทุกน้า ใช้ในการดับไฟป่า จานวน
10,000 บาท ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อระเบียบกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ จารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่
2561 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา) ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่ 2561 ไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่อง
พ่นยา) โปรดยกมือ
/ที่ประชุม...

๘
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายทรงศักดิ์ สุภา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งเป็น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มอบผู้อานวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงราย
ละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่ว ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ หน้า 33 จากหน้า 49 แผนงานเคหะและ
ชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1
เครื่อง 7,900 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ) นั้น
เนื่องด้วย กองช่าง มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) กระดาษขนาด A3 เพื่อใช้ในสานักงานกองช่าง สาหรับการพิมพ์
แบบแปลน และเอกสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับกระดาษขนาด A3 แต่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่ 33 /49 ที่ได้ตั้งไว้
ไม่สามารถรองรับกระดาษขนาด A3 ได้
ข้อพิจารณา
จึง เสนอสภาเทศบาลตาบลมะเขื อแจ้ เพื่ อ พิ จารณาโอนเงิ นงบ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ )
รายละเอียดดังนี้
/โอนลด...

๙
โอนลด
แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ วไปเกี่ ยวกั บเคหะและ
ชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง 7,900 บาท (ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ)
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ วไปเกี่ ยวกั บเคหะและ
ชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จ านวน 1 เครื่ อง 7,900 บาท (ราคาและคุ ณ ลั กษณะพื้ นฐานตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ า งที่ ท าให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว ไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ 7 จานวนเงิน 868,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียดหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
/นายวัฒนา...

๑๐
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ญัตติ 3.5 ค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่ 7 ไม่สามารถดาเนินการโครงการแล้วเสร็จ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มกราคม 2561 ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
ผมขอถอนญัตติ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.6 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จานวนเงิน 134,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไป
เกี่ ยวกั บ เคหะและชุ มชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ า ก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเจริญ เรืองคน ถึง ถนนลาดยาง อบจ.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63 ม. ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
252 ตร.ม. ท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จานวน 13 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. 1 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เป็นเงินจานวน
147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และเพื่ อเป็นการบาบั ดความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในกรณีเร่งด่วน จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสมค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเจริญ
เรื องคน ถึ ง ถนนลาดยาง อบจ. จากการประมาณราคาของกองช่ างในเดือน
มกราคม 2561 ต้องใช้งบประมาณ 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)
/ระเบียบ...

๑๑
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จานวนเงิน 134,000 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 จานวนเงิน 134,000 บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในทีป่ ระชุม 1 เสียง (น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1)หมู่ที่ 18 จานวนเงิน 142,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 18
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ า ก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 1 หมู่ที่ 18 จากหน้าบ้าน นางศรีทูล ธิแจ้ ถึงหน้าบ้าน
นางสาเริง ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 105 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ เป็นเงินจานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
/ซึ่งปรากฎ...

๑๒
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และเพื่ อเป็นการบาบั ดความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในกรณีเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 18
จากหน้าบ้านนางศรีทูล ธิแจ้ ถึงหน้าบ้านนางสาเริง ศรีวิชัย จากการประมาณ
ราคาของกองช่างในเดือนมกราคม 2561 ต้องใช้งบประมาณ 142,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 18 จานวนเงิน 142,000 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 18 จานวนเงิน 142,000 บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.8 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21 จานวนเงิน 42,200 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...

๑๓
หลักการ
ขออนุ มัติ ใช้ จ่ายเงินสะสมค่า ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ า ก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21 เริ่มจากบ้านนายอนุวัฒน์ ต๊ะนา ถึงบ้านนาย
สุพจน์ จันคุณา ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 37 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เป็นเงินจานวน 49,900 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และเพื่ อเป็ นการบาบั ดความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในกรณี เร่ งด่วน จึ งเห็ นควรเสนอญัตติ ให้ สภาเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21
เริ่มจากบ้านนายอนุวัฒน์ ต๊ะนา ถึงบ้านนายสุพจน์ จันคุณา จากการประมาณราคา
ของกองช่ า งในเดื อนมกราคม 2561 ต้ องใช้ งบประมาณ 42,200 บาท
(สี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21 จานวนเงิน 42,200 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 21 จานวนเงิน 42,200 บาท โปรดยกมือ
/ที่ประชุม...

๑๔
ที่ประชุม

มติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.9 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง ค่าก่อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 21 จานวนเงิน
112,300 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 21
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ า ก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 21 เริ่มจากบ้านอานวย
คามะยอม ถึงบ้านนายนิกร ตันตรา ขนาดกว้าง 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 34 ม.
และก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 ม. หนา 0.12 ม.
ยาว 36 ม. ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ เป็นเงินจานวน 93,600 บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และเพื่ อเป็นการบาบั ดความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในกรณีเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้ างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 21 เริ่มจากบ้านนายอานวย คามะยอม ถึงบ้านนายนิกร ตันตรา จาก
การประมาณราคาของกองช่างในเดือนมกราคม 2561 ต้องใช้งบประมาณ
112,300 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/พ.ศ. 2547...

๑๕
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 21 จานวนเงิน
112,300 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้ อ มก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. หมู่ ที่ 21 จ านวนเงิ น 112,300 บาท
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.10 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุ น หมวดค่า ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์
จานวน 2 รายการ (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มอบผู้อานวยการแต่ละกองชี้แจงรายละเอียด

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงราย
ละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ รายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าวต่อไปนี้
/1. เทศบัญญัติ...
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๖
2561 หน้ า 33 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 33 แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่า
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
เนื่องด้วยรายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าวข้างต้น ได้เขียน
รายละเอี ย ดค าชี้ แ จงราคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานตามมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ารายละเอียดคาชี้แจง
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อพิจารณา
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเสนอนายกเทศมนตรีฯ เพื่อ
เสนอต่ อสภาเทศบาลฯพิ จ ารณาให้ เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการดังต่อไปนี้
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 33 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง 22,000 บาท (เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่
226
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง 22,000 บาท (เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทั ล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 33 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องสารองไฟฟ้า
/ข้อความเดิม...
ข้อความเดิม

๑๗
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
00240 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
3.11 ญั ตติ ขออนุ มั ติเ ปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานวางแผนสถิ ติและ
วิ ช าการ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ (กอง
วิชาการและแผนงาน)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
/นายธนชาติ...
เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายธนชาติ เตจ๊ะยวง หั วหน้าฝ่ ายแผนงานและ

๑๘
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง:
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

งบประมาณขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ รายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าวต่อไปนี้
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 11 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เนื่องด้วยรายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าวข้างต้น ได้เขียน
รายละเอียดคาชี้แจงราคาและคุณลั กษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ ารายละเอียดค าชี้แจงราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ข้อพิจารณา
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯจึงเสนอนายกเทศมนตรีฯเพื่อ
เสนอต่ อสภาเทศบาลฯพิ จ ารณาให้ เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการดังต่อไปนี้
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 11 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท (ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) เพื่อใช้ใน
งานวิ เคราะห์ นโยบายและแผน ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป 00110
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 221
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง 4,300 บาท (ราคาและคุณลักษณะ
/พื้นฐาน...
พื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เพื่อ

๑๙
ใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 221
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒9 การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่ าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ แ ละ
วิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายบุญทา ตันตรา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นางมาลินี อัตตะศิริ:
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ

3.12 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์
จานวน 2 รายการ (กองสวัสดิการฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลินี อัตตะศิริ ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สั งคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์
จานวน 2 รายการ
/เหตุผล...
เหตุผล

๒๐
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ รายละเอียดคาชี้แจงรายการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 29 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน 2.รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
เนื่องด้วยรายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าวข้างต้น ได้เขียน
รายละเอียดคาชี้แจงราคาและคุณลั กษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ ารายละเอียดค าชี้แจงราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ข้อพิจารณา
รายการที่ 1. เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 29 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จานวน
1 เครื่อง 16,000 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอม
ฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 225
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จานวน
1 เครื่อง 16,000 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอม
ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฏในแผนงานสั งคมสงเคราะห์
00230 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 225
รายการที่ 2. เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 29 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
/(inkjet)...
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตาม

๒๑
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
00230 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 225
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,700 บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) หน้าที่ 225
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒9 การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายบุญทา ตันตรา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.13 ญัตติขออนุ มัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สานักปลัดฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...
หลักการ

๒๒
ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ Network เนื่องด้วยรายละเอียดคาชี้แจงรายการดังกล่าว
ข้างต้น ได้เขียนรายละเอียดคาชี้แจงราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมฯ กระทรวงเทคโนโลยีฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่ารายละเอียดคาชี้แจง
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมฯของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ข้อพิจารณา
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กล่าวข้างต้น
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒9 การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายบุญทา ตันตรา)

/นายบุญทา...
3.14 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี

๒๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นางประภัสสร สิทธิใหญ่:
ผู้อานวยการกองคลัง

งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ได้ ตั้ ง เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
ประจาปี 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000
บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีฯ) และรายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท (ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) นั้น
เนื่องจากรายละเอี ยดค าชี้ แจงของหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
และรายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ได้เขียนรายละเอียด
คาชี้แจงงบประมาณดังกล่าว (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 ส่งผล
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน
ข้อพิจารณา
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กล่าวข้างต้น
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒9 การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง
/คาชี้แจง...

๒๔
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบอนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.15 ญัตติขออนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ
เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักปลัดฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือ แจ้ ได้ ตั้ง งบประมาณรายจ่า ยจ านวนทั้ ง สิ้ น
112,000,000.- บาท สานักปลัด มีความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการใหม่
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ แก่ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาเภอเมืองจังหวัด
ลาพูน เพื่อจัดทาศูนย์ปฏิบัติร่วมในการบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวดังนี้

/โอนเพิ่ม...

๒๕
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) งานบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองจังหวัดลาพูน เพื่อจัดทาศูนย์ปฏิบัติร่วมใน
การบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพู น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 17,000 บาท
โอนลด แผนงานสาธารณสุข
1. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ สาธารณสุ ข
งบด าเนิ น การ หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภท รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร
งบประมาณตั้งไว้ 2,955,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,294,969 บาท โอน
ลดจานวน 17,000.- บาท
ข้อพิจารณา
เห็ น ควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั้ ง งบประมาณรายการใหม่ ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
ข้อระเบียบกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 26 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 32
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสิบห้าวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติตั้งงบประมาณรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
/นายบุญทา...
3.16 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่

๒๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

19 ทางไป หมู่ที่ 15 จานวนเงิน 621,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
อนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 ทางไป หมู่ที่ 15
เหตุผล
ตามหนังสืออาเภอเมืองลาพูน ที่ ลพ 0118/ว 1099 ลงวันที่
17 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ แ จ้ ง ให้ จั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณแก้ไขปัญหาเร่ งด่วนให้ กับประชาชน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
2561 งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น ในอานาจของรอง
นายกรั ฐมนตรี (พลเอกธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร) และเมื่ อวั นอาทิ ตย์ ที่ 28
มกราคม 2561 พลตารวจโทพิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) และคณะฯ ได้ลงพื้นที่สารวจความเหมาะสมของโครงการในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 บ้านใหม่เหมืองกวัก ทางไป หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง ขนาดกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ซึ่งคณะผู้ตรวจ
นาทีมโดย พลตารวจโทพิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อคณะ
ที่ไปต้อนรับว่า ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 งบ
กลาง รายการส ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นและจ าเป็ น ที่ ความยาว 400 เมตร
งบประมาณ 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้
ทางเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เบิกจ่ายเงินสะสมอีก จานวน 200 เมตร งบประมาณ
621,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และเพื่ อเป็นการบาบั ดความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในกรณีเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก ทางไปหมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง ขนาดกว้าง
6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200
ตร.ม. จากการประมาณราคาของกองช่ า งในเดื อนมกราคม 2561 ต้ องใช้
งบประมาณ 621,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) /ระเบียบ...
ระเบียบ

๒๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ทางไป หมู่ที่ 15 จานวนเงิน 621,000 บาท
ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เนื่องจาก
มีหนังสือสั่งการมา หากสภาอนุมัติไปแล้ว จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20
เมษายน 2561 หรือไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ เจ้าหน้าที่งบประมาณ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน
2561 เราต้ องปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ แต่ เนื่ องจากโครงการยั ง ไม่ มี ในแผน ก็ ไ ม่
สามารถทาได้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 การก่อสร้าง
ถนนมีความจาเป็น แต่ติดข้อระเบียบ ก็ต้องเป็นไปตามนั้น
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรี
/นายวัฒนา...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้

๒๘
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ให้มีมติไม่อนุมัติไปก่อน โดยให้ระบุเหตุผลว่าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากจะ
นากลับเข้ามาก็สามารถทาได้ โดยการบรรจุเข้าในแผนฯ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 ทางไป หมู่ที่ 15 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน - เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 ทางไป หมู่ ที่ 15 และให้ บั น ทึ ก ต่ อ ท้ า ยว่ า ไม่ มี อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน 3 เสียง (นายบุญทา ตันตรา , นายมานพ ทาสีคา , นายทองดี
ปัญญาเจริญ)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นายศักดิพันธุ์ จันตัน
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ การจัดทาแผนประชาคมหมู่บ้าน กรณีซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตาบล
มะเขือแจ้ ในการปรับปรุงแผน ปี พ.ศ.2561 – 2564 ให้ระบุการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
จากถนนเส้นไหนถึงเส้นไหน ฝากสมาชิกสภาทาความเข้าใจกับชาวบ้าน และหมู่บ้าน
ที่มถี นนทางหลวงผ่าน การจะไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจะต้องมีการ
บรรจุลงในแผนประชาคมหมู่บ้านด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาแต่ละเขต เข้าร่วมการประชาคมด้วย และให้เจ้าหน้าที่
นาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2561 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
/ที่ประชุม...
รับทราบ

๒๙
ที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2561 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๓๐

