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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลไผ่
สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒563
วันที่ 5 พฤษภำคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
--------------------------ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
หมำยเหตุ
ผู้มำประชุม
นางอุไร
ราชสมบัติ
ประธานสภาเทศบาลตาบลไผ่
อุไร ราชสมบัติ
นายสงคราม
ไชยคามิ่ง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลไผ่
สงคราม ไชยคามิ่ง
นายประกิจ
มีดี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
ประกิจ มีดี
นายบัวพา
นันบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
บัวพา นันบุญ
นางสาวธัญรัตน์ อิ่มพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
ธัญรัตน์ อิ่มพูล
นางเพชรสุพรรณ อารีเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
เพชรสุพรรณ อารีเอื้อ
นายมงคล
สุไผ่โพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
มงคล สุไผ่โพธิ์
นางทัศนีญา
อันทะระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
ทัศนีญา อันทะระ
นายสมาน
หารฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
สมาน หารฤทธิ์
นางจานงค์
ภูพันใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
จานงค์ ภูพันใบ
นายทองม่วง
ถิ่นสาอางค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
ทองม่วง ถิ่นสาอางค์
หนูพลอย ถนอมสะอาด
นายหนูพลอย ถนอมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางสมจิตร
ภูคงน้า
นายกเทศมนตรีตาบลไผ่
สมจิตร ภูคงน้า
นายนงค์
คาพิศมัย
รองนายกเทศมนตรีตาบลไผ่
นงค์ คาพิศมัย
นางสาวณธิณิฐ ล่าสัน
รองนายกเทศมนตรีตาบลไผ่
ณธิณิฐ ล่าสัน
นายแสวง
พันกิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไผ่
แสวง พันกิจ
นางสาวลาแพน คาหงษา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไผ่
ลาแพน คาหงษา
ส.ต.ท.วัชรากร จาปาบุรี
ปลัดเทศบาลตาบลไผ่
ส.ต.ท.วัชรากร จาปาบุรี เลขานุการฯ
นายชุมพล
ศิลแสน
ผู้อานวยการกองคลัง
ชุมพล ศิลแสน
นายพชร
มีหาฤทธิ์
ผู้อานวยการกองช่าง
พชร มีหาฤทธิ์
นายธนวัฒน์
อัมพรัตน์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ธนวัฒน์ อัมพรัตน์
นายณัฐพงศ์
อาภวา
หัวหน้าสานักปลัดฯ
ณัฐพงศ์ อาภวา
นางสมนึก
นนทวงศ์
รรท.ผู้อานวยการกองการศึกษา
สมนึก นนทวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนรินทร์
ตรันเจริญ
นรินทร์ ตรันเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ วิจิตรกมล มะราชารี
นางวิจิตรกมล มะราชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐกานต์
นันบุญ
ณัฐกานต์ นันบุญ

๒
เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
- เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดเทศบาลตาบลไผ่ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไผ่ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลไผ่ทุกคนเข้าห้องประชุม และได้รายงานประธานสภาตาบลไผ่ ว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งแล้ว ครบองค์ประชุมแล้ ว จากนั้น เชิญประธานสภาจุดธูป เที่ยนบูชาพระรัตนตรั ย และกล่าวเปิดการ
ประชุมพร้อมทั้งดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑
นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

ระเบียบวำระที่ ๒
นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นครั้งที่ 1 ของสมัย
ประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 จึง
จาเป็ น ต้องมีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยจัดที่นั่งให้ มี
ระยะห่าง และมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะ
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
- ตามที่สภาเทศบาลตาบลไผ่ ได้ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕61 ที่ผ่านมา ขอให้สมาชิกสภาตรวจสาเนารายงาน
การประชุมสภา ว่าเป็นไปตามที่ดาเนินการประชุมหรือไม่ /ท่านสมาชิกสภา คงได้
ตรวจสอบสาเนารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอมติรับรองรายงาน
การประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม

ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถำม
-ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัดเทศบำลที่รับผิดชอบงำน
ด้ำนกิจกรรมพัฒนำเด็กและยำวชน กีฬำ และนันทนำกำร ประจำปี พ.ศ.2563
- เรียนคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตาบลไผ่ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและยาวชน กีฬา และนันทนาการ
ประจาปี พ.ศ.2563”เชิญท่านผู้บริหารแจ้งรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกทราบค่ะ

นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

๓
นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลฯ)

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5289 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือนมกรคม – มีนาคม 2563) กรณี
เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายการค่าใช้จ่าย “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและยาวชน กีฬา และนันทนาการ
ประจาปี พ.ศ.2563” จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้ไป 3,200 บาท
คงเหลือ 31,800 บาท โอนลดจานวน 4,500 บาท คงเหลือ 27,300 บาท
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่
รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจาปี
พ.ศ.2563 จานวน 4,500 บาท
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
ไผ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาล
ตาบลไผ่ ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สืบเนื่องจากการโอนฯครั้งนี้เป็นการขออนุมัติเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ

๔

นำยสมำน หำรฤทธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทมนตรีตำบลไผ่)

นำงสมนึก นนทวงค์
(รรท.ผอ.กองกำรศึกษำ)

รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้นจึงได้นาเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามที่ท่านนายกฯ
ได้แจ้งไปแล้ว
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ กระผมขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณตามที่ท่านนายก
เสนอ ซึ่งขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 4,500 บาท งบประมาณ
ส่วนนี้จะนาไปดาเนินการอย่างไรครับ
- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดิฉันขอมอบให้ผู้รับผิดชอบแจ้งในที่ประชุมค่ะ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5289 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน
มกราคม – มีนาคม 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดย
แจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ประจาไตรมาสที่ 2 ซึ่งเทศบาลตาบลไผ่ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจาปี พ.ศ.2563
งบประมาณ 4,500 บาท โดยให้ตั้งงบประมาณในงบดาเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณส่วนนี้จัดสรรให้กับ
ทุกเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการ
“ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้าน
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจาปี พ.ศ.2563”
ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
นักสันทนาการ หรือนักวิชาการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
เป็นการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงได้นาเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาใน
การประชุมครั้งนี้ค่ะ

๕
นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

มติที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ ๖
นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลฯ)

- ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯได้
แจ้งรายละเอียดในที่ประชุม และกองการศึกษาได้อธิบายและตอบข้อซักถามของ
สมาชิกไปแล้ว ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบ
ดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ค่ำธรรมเนียม
และค่ำลงทะเบียน ตั้งไว้ 35,000 บำท ใช้ไป 3,200 บำท คงเหลือ 31,800
บำท โอนลดจำนวน 4,500 บำท คงเหลือ 27,300 บำท
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรในสังกัดเทศบำลที่รับผิดชอบงำนด้ำนกิจกรรมพัฒนำเด็กและยำวชน กีฬำ
และนันทนำกำร ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4,500 บำท
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ
- ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีเรื่องอื่นๆที่จะแจ้งในที่ประชุม
หรือไม่คะ หากมีขอให้แจ้งในที่ประชุมเลยค่ะ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ประเภทจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไผ่
นั้น ผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดเทศบาลได้หารือกันและมีแนวความคิดว่า ใน
งบประมาณจานวน 500,000 บาท หากทาการซื้อที่ดินก็จะได้เพียงเฉพาะที่ดิน
เท่านั้น ซึ่งรายจ่ายที่จะต้องดาเนินการต่อไปจะต้องมีการถมดินและงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคาร ประกอบกับขณะนี้อาคารสถานที่ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติราชการ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าหากนางบประมาณในส่วนนี้มา
ดาเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเดิม เป็นอาคารอเนกประสงค์
จะเกิดประโยชน์มากกว่า จึงได้นามาหารือกับทุกท่านในวันนี้
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องจากอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งห้องประชุมซึ่งมีขนาดเล็ก ในการประชุมส่วนราชการหรือการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมที่มีอยู่ขณะนี้มีขนาดเล็กซึ่งไม่
เพียงพอในการรองรับการประชุมฯดังกล่าว จึงได้นาหารือกับท่านสมาชิกเพื่อ
ทาการดาเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า เป็นอาคาร
อเนกประสงค์ เนื่องจากอาคารดังกล่าวปัจจุบันส่วนหนึ่งได้ใช้เป็นศูนย์โฮมสุข

๖

นำยประกิจ มีดี

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 2)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี

-

(ปลัดเทศบำลฯ)

นำยสงครำม ไชยคำมิ่ง

-

(รองประธำนสภำฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี

-

(ปลัดเทศบำลฯ)

นำยนงค์ คำพิศมัย

-

(รองนำยกเทศมนตรีฯ)

นำยนรินทร์ ตรันเจริญ

-

(หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนฯ)

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีฯ)

-

และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกองช่าง บริเวณตรงกลางโล่ง สภาพอาคารสามารถ
ปรับปรุงต่อเติมได้ โดยพื้นที่เดิมกว้าง 7.5 เมตร ยาว 10 เมตร ปรับเป็น ขนาด
กว้าง 7.5 เมตร ยาว 18 เมตร จะได้พื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับ
การประชุมหรือการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
อาคารทั้งสองได้ทุบตัวอาคารด้วยไหมครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน อาคารไม่ได้ทุบครับ เป็นการปรับปรุงต่อ
เติมเฉพาะบริเวณโดมตรงกลางระหว่างตัวอาคารขยายไปด้านหลังที่เป็นห้องครัว
และห้องน้า
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน งบประมาณ จานวน 500,000 บาทจะ
สามารถดาเนินการได้ตามแบบแปลนที่เสนอในที่ประชุมหรือไม่ครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน แบบแปลนที่นาเสนอในที่ประชุมในวันนี้
เป็นแบบคร่าวๆ เพื่อหารือกับท่านสมาชิกว่ามีแนวความคิดอย่างไร หากทุกท่าน
เห็นด้วยที่จะปรับปรุงก็จะได้จัดทารายละเอียดเพื่อเสนอให้ท่านพิจารณาอีกครั้ง
และหลังจากเลิกประชุมในวันนี้ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านไปดูสถานที่ด้วยกัน
เรียนประธานสภาฯ รายละเอียดการปรับปรุง ผมจะให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างนาเรียนในทีป่ ระชุมครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า เป็นอาคารอเนกประสงค์ ตัวอาคารเดิม
พื้นที่ตรงกลางระหว่างอาคารเป็นอาคารโล่ง ขนาดกว่าง 7.5 เมตร ยาว 10
เมตร ปรับปรุงใหม่เป็น ขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 18 เมตร โดยรื้อด้านหลังที่
เป็นห้องครัวและห้องน้าเดิม และทาการก่อสร้างต่อเติมฐานราก เสา และเทพื้น
พร้อมโครงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งประตูหน้าต่าง ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อม
ระบบไฟฟ้า งบประมาณจานวน 500,000 บาท
เรียนประธานสภาฯ สาหรับเรื่องหารือการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
เก่าเป็นอาคารอเนกประสงค์ ตามที่หัวหน้าฝ่ายฯ แจ้งรายละเอียดก็พอจะทราบ
รายละเอียดพอสมควรแล้ว กระผมเห็นว่าท่านสมาชิกทุกท่านพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารควรไปดูสถานที่ร่วมกันเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจน ส่วนการพิจารณาว่าจะ
ดาเนินการหรือไม่นั้น ค่อยให้ผู้เกี่ยวข้องนาเสนอต่อสภาฯเพื่อบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมในโอกาสต่อไปครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่พนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้เสียชีวิต และลาออกไป เทศบาลได้ดาเนินการจ้างรายใหม่ จานวน
2 คน คือ นายสหภาพ เจริญจิตร ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป และ นางสาว
รัตมะณี นันรักษา ตาแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
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นำยสงครำม ไชยคำมิ่ง
(ประธำนสภำฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลฯ)

นำงสำวณธิณิฐ ล่ำสัน
(รองนำยกเทศมนตรีฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลฯ)

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอเรียนถามเกี่ยวกับการรับพนักงานจัดเก็บขยะ ซึ่งมีทั้งรายเดิมและรายใหม่
มีประกาศรับสมัครและยกเลิกการรับสมัคร สรุปแล้วมีการดาเนินการอย่างไรครับ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ
ที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการประชุมหารือเพื่อหา
แนวทางแก้ไขอยู่เรื่อยมา ภายหลังเทศบาลฯได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ ซึ่งเป็น
แบบเปิดข้างเทท้าย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีท่านสมาชิกสอบถามว่าจะใช้
รถบรรทุกขยะที่จัดซื้อใหม่ออกให้บริการเมื่อไหร่ ผู้บริหารจึงได้มีการสั่งการให้
พนักงานจัดเก็บขยะนารถคันใหม่ออกทาการเก็บขยะ ปรากฏว่าใช้งานเพียงหนึ่งวัน
พนักงานดังกล่าวก็ได้มีการประท้วงและตั้งเงื่อนไขว่าหากให้ใช้รถคันใหม่ออกทาการ
เก็บขยะจะไม่ทางานต่อ ผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้คันเดิมออกให้บริการไปก่อน
ต่อมารถบรรทุกขยะคันเดิมชารุด จึงมีความจาเป็นต้องใช้คันใหม่ในการออก
ให้บริการ ปรากฏว่าเก็บขยะไม่ครบ คือเก็บเพียงรอบเดียว เมื่อขยะเต็มรถแล้วก็ไม่
ทาการเก็บขยะอีก ทาให้มีขยะตกค้างเกิดปัญหาตามมา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง
ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ซึ่งให้สิทธิ์พนักงานคนเดิมสามารถสมัครได้
แต่จะมีการกาหนดเงื่อนไขข้อกาหนดในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากออกประกาศแล้ว ทาให้พนักงาน
จัดเก็บขยะรายเดิมไม่มาทางานและไม่มาสมัครงาน ทาให้เกิดความเดือดร้อนคือไม่มี
คนเก็บขยะ ผู้บริหารจึงได้แก้ไขปัญหาโดยให้ยกเลิกประกาศ และหาผู้รับจ้างมาทา
สัญญา ซึ่งในการดาเนินการเช่นนี้ เราไม่ได้มีเจตนาอยากให้คนเดิมออกแต่อยากได้
คนที่อยากทางานจริงๆและพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามสัญญาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ได้สอบถามกับพนักงานจัดเก็บขยะรายเดิม ทราบว่าหัวหน้าสานักปลัดแจ้งว่า
ระหว่างที่ประกาศรับสมัครจะให้งานป้องกันช่วยงานจัดเก็บขยะไปพลางก่อน จึง
เข้าใจว่าระหว่างวันที่ 1 -15 ให้พักงานก่อน จึงไม่มาทางาน
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการปฏิบัติงานการงานจัดเก็บขยะ ที่
จะให้งานป้องกันช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บขยะระหว่างที่มีการประกาศรับสมัครนั้นเป็น
แผนสารองกรณีที่ไม่มีคนมาปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากพนักงานป้องกันก็มีงานในหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติ หากมาเพิ่มภาระงานในส่วนนี้ก็จะเป็นภาระงานที่หนัก จึงได้นา
หารือกับผู้บริหาร และนาไปสู่การยกเลิกประกาศและทาการเรียกผู้รับจ้าง มาทา
สัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน ซึ่งในการเรียกมาทาสัญญาก็ได้โทรหาพนักงานราย
เดิม แต่ก็มีเงื่อนไขว่าหากจะให้มาทางานก็จะต้องให้ดาเนินการจัดเก็บขยะแบบเดิม
หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็จะไม่มาทางาน ในการเรียกมาทาสัญญาจึงรับเฉพาะผู้ที่
สมัครใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่ทางเทศบาลกาหนดขึ้น ซึ่งมีทั้งรายเดิม
และรายใหม่

๘
นำยมงคล สุไผ่โพธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีฯ)

นำงจำนงค์ ภูพันใบ
(สมำชิกสภำฯ เขต 2)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีฯ)

นำยนรินทร์ ตรันเจริญ
(หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนฯ)

- เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 ซึ่งการไฟฟ้ามา
ดาเนินการแล้ว แต่ดาเนินการไม่ตรงตามจุดที่ได้เสนอไว้ ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ
และตามทีท่ ่านนายกฯได้แจ้งว่ามีพนักงานใหม่ จานวน 2 ท่าน มีงบประมาณส่วน
ใดมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างครับ
- เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พนักงานใหม่เป็นการ
จ้างแทนคนเดิมที่เสียชีวิตและลาออกไป จึงมีงบประมาณที่เพียงพอในการจ่าย
ค่าจ้าง ส่วนเรื่องไฟฟ้า ดิฉันจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
- เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ
เรียนถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านเริงนาแก
หมู่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางน้อย ซึ่งท่านผู้บริหารรับปากว่าจะไปดาเนินการแต่ก็ยัง
ไม่ได้มีการดาเนินการแต่อย่างใด และดิฉันได้ยื่นเสนอขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม
ฝายน้าล้นบริเวณที่นานางสมใจ และที่นานายยงค์ ท่านนายกมีแนวทางที่จะ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่อย่างไร
- เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันได้มอบหมาย
ให้ช่างไปสารวจแล้ว กรณีบริเวณหน้าบ้านนางน้อย เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล จึงไม่
สามารถดาเนินการได้ ส่วนซ่อมแซมฝายน้าล้นได้ส่งหนังสือของบประมาณจาก
จังหวัดไปแล้วค่ะ ส่วนเรื่องประปา หมู่ 6 ซึ่งมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม
มานั้น จะเสนอสภาพิจารณาในการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณในปีงบประมาณ
หน้า
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
เรื่องซ่อมแซมประปา หมู่ 6 ซึ่งมีกรณียื่นหนังสือขอรื้อถอนและได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปว่าเจ้าของที่ดินยินยอมให้ใช้ประโยชน์
โดยมีเงื่อนไขว่าให้ทาการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ซึ่งพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียแล้ว การ
ซ่อมแซมจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมมากกว่า กองช่างได้ทาการประมาณ
การแล้ว ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจานวน 100,000 บาท จึงได้เสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้บริหารจะนาไปพิจารณาในการจัดทางบประมาณในปีงบประมาณ
2564 ส่วนเรื่องแก้ปัญหาน้าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางน้อยนั้น เนื่องจากเป็น
ที่ดินส่วนบุคคล เทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้ ประกอบกับบริเวณดังกล่าว
เป็นทางระบายน้าของหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าของที่นาไม่ยินยอมให้น้าไหลผ่านที่นา จึงไม่
สามารถที่จะวางท่อระบายน้าต่อไปได้ ส่วนเรื่องซ่อมแซมฝายน้าล้น กองช่างได้
จัดทาโครงการเสนอไปยังฝ่ายความมั่นคงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้
เนื่องจากงบประมาณค่าซ่อมแซมที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ ทาให้การดาเนินการ
ซ่อมแซมต่างๆ ยังไม่สามารถดาเนินการได้
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นำงจำนงค์ ภูพันใบ
(สมำชิกสภำฯ เขต 2)

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)
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นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

ปิดประชุมเวลำ

- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณี
ถนนหน้าบ้านนางน้อย ที่มีปัญหาอยู่นี้หากไม่สามารถดาเนินการวางท่อระบายน้าได้
ดิฉันขอให้พิจารณาถมดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นทางสาธารณะเพื่อไม่ให้มีน้าท่วมขัง
ในบริเวณดังกล่าว ส่วนการระบายน้าธรรมชาติน้าจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่า ก็สุด
แล้วแต่ว่าน้าจะไหลไปที่ใด สาหรับการซ่อมแซมฝายน้าล้นนั้น การเสนอขอ
งบประมาณนั้น ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ ขอให้ผู้บริหารพิจารณางบ
เพื่อทาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน
เรี- ยนประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ทาให้มีหลาย
กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่นการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ เป็นต้น กระผมเห็นว่างบประมาณที่ไม่ได้ดาเนินการควรจะทาการโอน
เงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มเป็นงบประมาณในการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
เสนอเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณเพื่อทาการซ่อมแซมนั้น ผู้บริหารก็จะพิจารณา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ก็เป็นตามขั้นตอนกระบวนการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ต้องห่วง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้บริหารจะหาวิธีการดาเนินการอย่างสุดความสามารถ
- สาหรับการประชุมวันนี้มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ /หากไม่มี ดิฉัน
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมค่ะ
๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

วิจิตรกมล มะราชารี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวิจิตรกมล มะราชารี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.วัชรากร จาปาบุรี ผู้จัดทารายงานการประขุม
(วัชรากร จาปาบุรี)
ปลัดเทศบาลตาบลไผ่/ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไผ่

๑๐

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)

สมาน หารฤทธิ์
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมาน หารฤทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

(ลงชื่อ)

มงคล สุไผ่โพธิ์
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมงคล สุไผ่โพธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

(ลงชื่อ)

ธัญรัตน์ อิ่มพูล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัตน์ อิ่มพูล)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

(ลงชื่อ)

อุไร ราชสมบัติ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางอุไร ราชสมบัติ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไผ่
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