๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.3๐ 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
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นางพจนีย์ รัตนพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นายศิระ สัยพันธุ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รักษาการผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแบบและแผน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
/17 นางสาว...

๒
17
18
19

นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
เปิดการประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปีพ.ศ.๒๕
60 ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2560 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องกู้เงินก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลลงนามสัญญากู้เงินส่งให้ กสท. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงิน
โอนเข้ามา หลังจากนั้นจะเรียกผู้รับจ้างเข้ามาทาสัญญาต่อไป
2.เรื่องเทศบาลได้รับงบจากกรมพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปรับปรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ทางเทศบาลได้ดาเนินการตามขั้นตอน ทาการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสานักงานและศูนย์เด็กเล็ก
3.เรื่องการชาระภาษี ฝ่ายข้าราชการประจาและฝ่ายบริหารท่านใดที่มีรายได้ที่ต้องเสีย
ภาษี ให้ดาเนินการชาระภาษีเงินได้ประจาปี ประมาณเดือนมีนาคม 2561 การบริจาค
ก็เป็นอีกช่องทางในการขอลดหย่อนภาษีได้
4.เรื่องพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. –
20.00 น. บริ เวณองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดล าพู น และพิ ธีเผาดอกไม้ จันทน์ ณ
ฌาปนสถานบ้านหลวย เวลา 22.00 น. การแต่งกายข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่น
ช่วงเช้าแต่งชุดปกติขาวเต็มยศ ช่วงกลางคืนแต่งชุดปกติขาว
5.เรื่องร่างพระราชบัญญัติการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม มีผล
บังคับใช้กับข้าราชการประจา นักการเมือง ต่อไปต้องนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งใน
บัญชีด้วย
6.เรื่องการใช้เงินจ่ายขาดสะสม เนื่องจากเทศบาลมีรายรับไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งเทศบาลตั้ งงบประมาณมากกว่ ารายรั บ บางโครงการยังไม่ ได้ ดาเนิ นการ ขอให้
สมาชิ กสภาอธิ บายให้ ประชาชนได้ เข้ าใจ บางโครงการอาจต้ องให้ ตกไปหรื อ บาง
โครงการที่จาเป็นอาจต้องใช้เงินจ่ายขาดสะสม
7.เรื่องได้รับ...

๓
7.เรื่องได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจาจังหวัดลาพูน ซึ่ง
เป็นประชาชนในตาบลมะเขือแจ้ มีความต้องการเสื้อผ้า ผ้าห่ม และของใช้ จึงแจ้งเพื่อ
ขอความร่วมมือทุกท่านนาสิ่งของไปเยี่ยมผู้ต้องขัง
ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบี ย บวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้
นาสาเนาบันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอ
แก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร จานวน 2 ตู้ (สานักปลัด)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารจานวน 2 ตู้ มอบหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจง

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด ขอชี้แจงในญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจานวน 2 ตู้ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จานวน 2 ตู้
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสานักปลัด
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน หน้า 6 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวนเงิน
7,000 บาท
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน หน้า 12 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ จานวน
เงิน 7,000 บาท ไว้แล้วนั้น
/เนื่องจาก...

๔
เนื่องจากสานักปลัดมีความจาเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาชี้แจง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ มีนาคม 2560 ของสานักปลัด จานวน
2 รายการ ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน หน้า 6 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 1
ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน หน้า 12 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ จานวน
1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ข้อความใหม่
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 1 ตู้ ๆ ละ
7,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 ประกฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) (ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบฯ)
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ จานวน 1 ตู้ ๆ ละ
7,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00110 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) (ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบฯ)
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยอานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่วไป งบลงทุ น หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภท
ครุ ภัณฑ์ส านั กงาน และ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์
สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจานวน 2 ตู้ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มี ส มาชิ กท่ านใดเห็ นสมควรอนุ มั ติ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงครุ ภั ณฑ์ ส านั กงาน
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจานวน 2 ตู้ โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...
มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้

๕
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
นางมาลินี อัตตะศิริ:
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ

เก็บเอกสารจานวน 2 ตู้ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (กองสวัสดิการฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 มอบผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลินี อัตตะศิริ ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ขอชี้แจงใน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์ ส านั กงาน รายการจั ดซื้ อตู้ เหล็ กเก็บเอกสาร 4 ลิ้ นชั ก
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) นั้น
เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณ ได้ อ อกหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ที่ นร
0731.1/ว 60 ลงวั นที่ 1 7 มี นาคม 2560 เรื่ อง บั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
ประจาปี 2560 หน้า 24 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 10.17 รายการตู้เหล็ก
4 ลิ้ นชั ก ราคาต่ อหน่ วย 7,900 บาท/ตู้ ท าให้ กองสวั สดิ การไม่ส ามารถจั ดซื้ อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ หน่ ว ยในราคาดั งกล่ าวได้ ดั งนั้ น กองสวั ส ดิ ก ารสั งคม จึ งขอโอนเงิ น
งบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน หมวดงบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ฯลฯ ในการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตั้งงบไว้ 50,000
บาท จ่ายไปแล้ ว 26,726 บาท คงเหลือ 23,274 บาท ขอโอนลด จานวนเงิน
1,900 บาท ไปตั้งจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวนเงิน 1,900 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณฯ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กาหนดไว้ว่า การโอนเงิน
/งบประมาณ...
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ

๖
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคม จึงขอส่งเรื่อง
เพื่อบรรจุเข้าวาระในการประชุมสภาเทศบาลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2560
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ (กองสวัสดิการฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ มอบผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ชี้แจง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลินี อัตตะศิริ ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ขอชี้แจง ใน
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
นางมาลินี อัตตะศิริ:
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์ ส านั กงาน รายการจั ดซื้ อตู้ เหล็ กเก็บเอกสาร 4 ลิ้ นชั ก
จานวน 1 ตูๆ้ ละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) นั้น
เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณ ได้ อ อกหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ที่ นร
0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์
ประจาปี 2560 หน้า 24 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 10.17 รายการตู้เหล็ก
4 ลิ้นชัก ราคา
/ต่อหน่วย...

๗
ต่อหน่วย 7,900 บาท/ตู้ ทาให้กองสวัสดิการสังคมไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อหน่วย
ในราคาดังกล่ าวได้ ดังนั้ น กองสวั สดิการสั งคม จึ งขอจึงขอเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ย แผนงานสั ง คมสงเคราะห์ งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ง คม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
ข้อความเดิม
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) โอนเพิ่ม 1,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,900 บาท
ข้อความใหม่
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท
(ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ)
ข้อระเบียบกฏหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณฯ ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 29 ก าหนดไว้ ว่ า การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคม
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอสอบถามญัตติ 3.2
และ ญัตติ 3.3 ในข้อระเบียบ ทาไมใช้ระเบียบคนละข้อ ข้อ 27 และ ข้อ 29 ขอให้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นางประภัสสร สิทธิใหญ่: เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอชี้แจงว่า
ผู้อานวยการกองคลัง
ญัตติ 3.2 ใช้ระเบียบข้อ 27 เนื่องจากเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และญัตติ 3.3 ใช้ระเบียบข้อ 29 เนื่องจากเป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้ง
2 ญัตติ ใช้ระเบียบถูกต้องแล้ว
/นายบุญทา...

๘
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักจานวน 1 ตู้ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ (กองสวัสดิการฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ มอบผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ชี้แจง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลินี อัตตะศิริ ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ขอชี้แจง
นางมาลินี อัตตะศิริ:
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ
จานวน 2 ตู้ ๆ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) นั้น
เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณ ได้ อ อกหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ที่ นร
0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์
ประจาปี 2560 หน้า 24 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 10.16 รายการตู้เหล็ก
2 บาน ราคาต่อหน่วย 5,500 บาท/ตู้ ทาให้กองสวัสดิ การสั งคมไม่สามารถจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่อหน่วยในราคาดังกล่าวได้ ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงขอเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
ข้อความเดิม
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
/ข้อความใหม่...

ใน

๙
ข้อความใหม่
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
(ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ)
ข้อระเบียบกฏหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณฯ ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 29 ก าหนดไว้ ว่ า การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคม จึงขอส่งเรื่อง
เพื่อบรรจุเข้าวาระในการประชุมสภาเทศบาลต่อไป
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แ จงครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มี ส มาชิ กท่ านใดเห็ นสมควรอนุ มั ติ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงครุ ภั ณฑ์ ส านั กงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ (กองคลัง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ มอบผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง

นางประภัสสร สิทธิใหญ่: เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอชี้แจงใน
ผู้อานวยการกองคลัง
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2 บานพับ จานวน 4 ตู้ หลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...

๑๐
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ
7,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) นั้น
เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณ ได้ อ อกหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ที่ นร
0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจาปี 2560 หน้า 24 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 10.16 รายการ ตู้
เหล็ก 2 บาน ราคาต่อหน่วย 5,500 บาท/ตู้ ทาให้กองคลังไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่ อ หน่ ว ยในราคาดั ง กล่ า วได้ ดั ง นั้ น กองคลั ง จึ ง ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
ข้อความเดิม
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 28,000
บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ข้อความใหม่
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 28,000
บาท (ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก
งบประมาณ)
ข้อระเบียบกฎหมาย
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณฯขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 29 ก าหนดไว้ ว่ า การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่ อสร้างให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองคลัง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ ต่อไป
/นายบุญทา...

๑๑
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มี ส มาชิ กท่ านใดเห็ นสมควรอนุ มั ติ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงครุ ภั ณฑ์ ส านั กงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 4 ตู้
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.6 ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
(กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัตกิ ันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
มอบผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง

นางประภัสสร สิทธิใหญ่: เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอชี้แจงใน
ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย โดยมีหลัก
ผู้อานวยการกองคลัง
การและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย บริเวณลาเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างภัทรแฟลต ขนาด
กว้างภายใน 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 100
เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ราคางบประมาณที่ตั้งไว้
445,000 บาท และคณะกรรมการกาหนดราคากลางได้กาหนดราคากลาง จานวน
เงิน 418,000 บาท โดยมีผู้เสนอราคาต่าสุด คือ หจก.บ้านทาก่อสร้าง เสนอราคา
418,000 บาท ซึ่ ง เทศบาลได้ ท าหนั ง สื อ ที่ ลพ 53502/1231 ลงวั น ที่ 7
กรกฎาคม 2560 ถึงบริษัทดังกล่ าวให้ มาทาสั ญญาจ้างกับเทศบาล หจก. แม่ทา
ก่อสร้าง ได้ทาหนังสือลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่องแจ้งขอชะลอการเรียกทา
สัญญาจ้างไปจนกว่าเทศบาลฯ จะสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ เทศบาลฯ ได้ให้
กองช่างทาการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ปรากฏว่า สถานที่ก่อสร้างมีน้าไหล
ผ่านในลาเหมืองตลอดเวลา อีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝน สภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้างก็ไม่
มีทางเข้าไปสู่ลาเหมือง ซึ่งการขนย้ายวัสดุก่อสร้างต้องผ่านทุ่งนาเข้าไปสู่ลาเหมืองที่จะ
ทาการก่อสร้าง ซึ่งในทุ่งนาที่ผ่านเข้าไปถึงลาเหมืองก็มีน้าขังอยู่เต็มพื้นที่ จึงทาให้เป็น
อุปสรรคในการทางาน ซึ่งเทศบาลได้ทาหนังสือที่ ลพ 53502/1465 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2560 แจ้งชะลอการเรียกทาสัญญาจ้างโครงการการดังกล่ าวไปจนกว่า
สถานที่ก่อสร้ างจะมีความพร้อมที่จะดาเนินการก่อสร้างได้ถึงจะทาหนังสือเรียกทา
สัญญาจ้างต่อไป
/ระเบียบ

โดย

๑๒
...
ระเบียบ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคแรก กาหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็ นจะต้องใช้จ่ายนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองคลัง จึง นาส่งเรื่องเสนอต่อ
สภาเทศบาลต่อไป เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางะบายน้า คสล. หมู่
ที่ 13 บ้านสันปูเลย ต่อไป

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่มี
ความเกี่ยวพันกับสภาพอากาศ ให้ทาก่อนหน้าฝน
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางะบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
สันปูเลย โปรดยกมือ
มติที่ประชุม:
มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางะบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ด้วย
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
3.7 ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง
(กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัตกิ ันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง มอบผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง
นางประภัสสร สิทธิใหญ่:
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอชี้แจงใน
ผู้อานวยการกองคลัง
ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง
เหตุผล
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี

๑๓
/2560...
2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติ โอนลด ค่าก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 6 จากบ้านนายปันแก้ว ตันตรา (ไปตามลาเหมืองหมู่
6) จานวนเงิน 341,000 บาท และค่าวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพักหมู่ 6
ทางไปบ้านหนองเหียง (ต่อจากท่อระบายน้าเดิม) จานวนเงิน 158,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้าน
ฮ่องกอม่วง จากบ้านนายสกล สุทธิจีรพันธ์ ขึ้นตามลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาด
กว้ า งภายใน 0.80 เมตร ลึ ก 1.00 เมตร ความยาว 143 เมตร จ านวนเงิ น
499,000 บาท ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ งานพัสดุฯ จึงได้
ออกค าสั่ ง ที่ 316 /2560 ลงวั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2560 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่
ที่ 6 บ้านฮ่องก่อม่วง และได้ส่งคาสั่งให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบ
และคานวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง หรือราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกาลังอยู่ในขั้นตอนของการกาหนดราคากลางของคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง

ระเบียบ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคแรก กาหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ กองคลัง จึงขออนุมัติกันเงินค่า
ก่อสร้างรางะบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่มี
สมาชิกสภาเขต 2
ความเกี่ยวพันกับสภาพอากาศ ให้ทาก่อนหน้าฝน
นายบุญทา ตันตรา:
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางะบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้าน
ฮ่องกอม่วง โปรดยกมือ
มติที่ประชุม:
มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

๑๔
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

/นายบุญทา...

3.8 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2
บานพับ จานวน 2 ตู้ (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2
บานพับ จานวน 2 ตู้ มอบผู้อานวยการกองช่างชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงในญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2
ตู้ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ
จานวน 2 ตู้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุนหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) นั้น
เนื่องจากสานักงบประมาณ ได้ออกหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2560 หน้า 24
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 10.16 รายการตู้เหล็ก 2 บานพับ ราคาต่อหน่วย
5,500 บาท / ตู้ ทาให้กองช่างไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อหน่วยในราคาดังกล่าวได้
ดังนั้น กองช่าง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงานดังนี้
ข้อความเดิม
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
ข้อความใหม่
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
(ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ)

๑๕
/ข้อระเบียบ...
ข้อระเบียบกฏหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณฯ ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้ อ 29 ก าหนดไว้ ว่ า การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ข้อพิจารณา
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามระเบี ย บฯ กองช่ า ง จึ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มีสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ โปรดยกมือ
มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2
บานพับ จานวน 2 ตู้ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติเรื่องการขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจาพรรษา ได้รับ
มอบโฉนดไปแล้ วใช้ พื้นที่จานวน 19 ไร่ ซึ่งจะนาเข้าที่ประชุมสภาในคราวต่อไป
น.ส.พิรุณญาณิน จักรทอง: มอบกองการศึกษาชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ
ผู้อานวยการกองศึกษา
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันน.ส.พิรุณญาณิน จักรทอง ผู้อานวยการกองการศึกษา การ
ขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจาพรรษา ด้านเอกสารทางสานักพุทธ
ศาสนาเป็นผู้จัดทาทั้งหมด และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อให้ถูกต้ องตาม
นายนพดล เตียวตระกูล: ระเบียบของสานักพุทธศาสนา
หน/ฝ่ายบริหารการศึกษา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายนพดล เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ขอชี้ แจงว่ า เรื่ องการยกฐานะวั ดร้ างขึ้นเป็นวัดที่มี พระภิกษุจ าพรรษา ปัจจุบั นวั ด
ดอยขะม้อมีสถานะเป็นวัดร้าง ที่ผ่านมาเป็นเพียงที่พักสงฆ์ โดยใช้พื้นที่ป่าตามโครงการ
พุทธอุ ทธยานของกรมป่ าไม้ ประกอบด้ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ านหมู่ ที่ 12 ให้ ยื่นค าขอยกวั ด
ดอยขะม้อ (ร้าง) เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาต่อสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลาพูน ในการยื่นคาขอจะต้องมีเอกสารแบบรายงานประกอบแบบคาขอตามที่

๑๖
/สานักงาน...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด ในแบบคาขอที่มีผู้ยื่นดังกล่าว สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่มีเอกสารแสดงการให้ความ
เห็ นชอบของสภาท้องถิ่น จึงให้ มีหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ให้ สภาเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้นาเรื่องการขอยกวัด ดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี
2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑๗

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๘

๑๙

๒๐

