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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลไผ่
สมัยสำมัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒563
วันที่ 2 มิถุนำยน 2563
ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
--------------------------ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
หมำยเหตุ
ผูม้ ำประชุม
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
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
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ วิจิตรกมล มะราชารี
นางวิจิตรกมล มะราชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐกานต์
นันบุญ
ณัฐกานต์ นันบุญ

๒
เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
- เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดเทศบาลตาบลไผ่ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไผ่ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลไผ่ทุกคนเข้าห้องประชุม และได้รายงานประธานสภาตาบลไผ่ ว่าสมาชิกได้มาประชุมาครบองค์ประชุม
แล้ว จากนั้นเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๒
นำงอุไร รำชสมบัติ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
- ตามที่สภาเทศบาลตาบลไผ่ ได้ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
๒๕63 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอให้สมาชิกสภาตรวจสาเนา
รายงานการประชุมสภา ว่าเป็นไปตามที่ดาเนินการประชุมหรือไม่ /ท่านสมาชิกสภา
คงได้ตรวจสอบสาเนารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอมติรับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม

(ประธำนสภำฯ)

มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถำม
-ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ กำรขอใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์
- เรียนคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตาบลไผ่ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดค่ะ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันในนามของ
นายกเทศมนตรีตาบลไผ่ ได้ยื่นเสนอการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึง่ คณะ
ผู้บริหาร มีความเห็นร่วมกันว่าเทศบาลตาบลไผ่ ที่ได้มีการก่อสร้างอาคารสานักงาน
ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ จึงนาเข้าหารือกับ
ท่านสมาชิกในวันนี้ ส่วนรายละเอียดมอบให้ปลัดเทศบาลตาบลไผ่เป็นผู้แจ้งในที่
ประชุม

นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีตำบลไผ่)

๓
ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ผู้บริหารได้มอบให้ดาเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยมอบ
ให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการนั้น เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบัน
สานักงานเทศบาลตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 9 ตาบลไผ่ แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เมื่อผู้บริหารจึงสั่งการให้ดาเนินการ
ในเรื่องนี้ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีขอใช้ที่ดินขอรัฐเพื่อประโยชน์ใน
ราชการ ซึ่งจะต้องยื่นคาขอ(ทต.64) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
1. แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจาเป็น กาหนดวัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ งบประมาณดาเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ
2. แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สาคัญ และเส้นทาง
คมนาคมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ และรูปถ่ายรอบแบบแปลง ระบุทิศ
เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
3. สาเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลาดับชุด L7017 ทั้ง
ฉบับ ของกรมแผนที่ทหารพร้อมทั้งหมายสีแสดงตาแหน่งที่ตั้งที่ดิน พร้อม
ระบุค่าพิกัดตาแหน่งลงในรูปแผนที่ด้วย
4. แผนที่แสดงการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จานวน 3 ฉบับ โดยสามารถยื่นคาขอรังวัดทาแผนที่ฯที่สานักงาน
ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
5. ภาพถ่ายแสดงทุกมุมเขตของบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต ซึ่งปักหลักคอนกรีต
ทาสีขาว-แดงสูงเหนือพื้นที่ดินประมาณ 1.50 เมตร
6. ความเห็นจากที่ประชุมสภาเทศบาลและจากที่ประชุมประชาคมราษฎรผู้
เคยใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมแสดงความเห็นว่าหากจะขอ
ถอนสภาพ/ขอขึ้นทะเบียนและขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะ
ขัดข้องและได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร ให้นาแผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดอื่น เช่น ขนาด จานวนเนื้อที่ที่ขอเข้าสู่
การพิจารณาของสภาเทศบาลและกระบวนการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนด้วย เมื่อที่ประชุมมีมติอย่างไร ให้จัดทารายงานแสดงให้ปรากฏ
ชัดเจน
ก่อนที่จะดาเนินการยื่นคาของ(ทด.64) จะต้องตรวจนอบเอกสารให้ครบถ้วน
แผนที่แสดงการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ต้องยื่นคาขอรังวัดทาแผนที่ก่อนและช่างรังวัดออกรังวัดเพื่อจัดทาแผนที่แล้ว
เสร็จ จึงจะสามารถนาระยะมาจัดทาแผนผังการใช้ที่ดิน จานวนเนื้อที่ที่ได้จาก
การรังวัดนามาเป็นองค์ประกอบในการทาความเห็นในที่ประชุมสภา
ประชาคมราษฎร จัดทาแผนงาน/โครงการ ต่อไป

๔

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี

-

(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ

-

(นำยกเทศมนตรีตำบลไผ่)

นำยสมำน หำรฤทธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

-

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนได้ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถดาเนินการ
ตามที่ผู้บริหารได้สั่งการได้ในขณะนี้ แต่หากจะไม่นาแจ้งรายละเอียดว่ามีการ
ดาเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร ก็เกรงว่าเป็นการเพิกเฉย จึงได้นาเสนอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านรับทราบถึงขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่จะต้อง
ดาเนินการ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่าน
ปลัดแจ้งรายละเอียดในที่ประชุม จะเห็นว่าขณะนี้ยังไม่มีการประชุมประชาคมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงยังไม่สามารถที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ
ตามที่แจ้งได้ กระผมขอเรียนถามว่าที่ผ่านมาเทศบาลมีการก่อสร้างอาคาร
สานักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ยังไม่มีการขออนุญาตใช้ที่มาก่อนเลยหรือครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน การก่อสร้างอาคารสานักงานที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้มีการ
ขออนุญาตใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องจึงได้มอบหมายให้กอง
ช่างดาเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งในที่ประชุมดังกล่าว ในการขอใช้ที่ดินครั้งนี้
เป็นการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ กส 0808 ที่ดินเลขที่ 116 ระวาง 28 ต.
31 อ. เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน ขอใช้ประโยชน์บางส่วน จานวน 10 ไร่ ซึ่งใน
การขอใช้จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สาหรับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งนี้ ได้เคยมี
การขออนุญาตใช้ที่ดินไปแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้ได้ เมื่อก่อนเมื่อจัดส่ง
หนังสือขอใช้ไปแล้ว ก็ดาเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันจึงได้มีการก่อสร้างอาคาร
ต่างๆเรื่อยมา ภายหลังมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจแนะนาให้ดาเนินการขอ
อนุญาตให้ถูกต้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการคือจะต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้อย่าง
ถูกต้องเสียก่อน ดิฉันจึงนาเรียนหารือไปยังท่านนายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท่านได้
แนะนาให้ไปศึกษาแนวทางการขออนุญาตจากเทศบาลตาบลโพนทอง จึงได้มอบ
ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาหาข้อมูลมาแจ้งให้สภารับทราบร่วมกันในวันนี้
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอนาเรียนชี้แจงเกี่ยวกับขออนุญาตใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ในที่ดินสาธารณะสระรัชดาภิเษกฯ ซึ่งเดิมตั้งอยู่บ้านคาเม็ก
หมู่ 4 ต่อมามีการแยกหมู่บ้านเป็นบ้านโนนทอง หมู่ 9 แต่เดิมเทศบาลได้เคยมี
การขออนุญาตใช้ที่สาธารณแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุญาต หากจะทาการ
ประชาคมกระผมขอให้ทาการประชาคมร่วมกันทั้งบ้านคาเม็ก หมู่ 4 และบ้านโนน
ทอง หมู่ 9 เพราะเป็นผู้เคยใช้ประโยชน์ทั้งสองหมู่บ้าน และกระผมเห็นด้วยที่จะ
ดาเนินการขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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นำยพชร มีหำฤทธิ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

ที่ประชุม

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมได้ไปติดต่อขอทราบแนวทางการขอใช้ที่กับทางเทศบาล
ตาบลโพนนทองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้
ไปติดต่อประสานงานกับสานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
- รับทรำบ
5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีตำบลไผ่)

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลไผ่ โดยคณะผู้บริหาร มีได้รับคาร้องจากประชาชนใน
เขตพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน เบื้องต้น
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเดือดร้อนจริง ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
ข้อ 1 โอนลดงบประมำณ จานวน 130,000 บาท แยกเป็น
1.1 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ 6 ตั้งจ่าย
ไว้ จานวน 170,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จานวน 105,000 บาท
คงเหลือ จานวน 65,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1.2 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
จานวน 25,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้อ 2 โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงกำร
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6 โอนเพิ่มจานวน
130,000 บาท
ข้อ 3 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ 6 ดังนี้

๖
ข้อควำมเดิมโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
เริงนาแก หมู่ 6 จานวน 170,000 บาท ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ 6 จากบ้านนางจินดา ไร่วิบูลย์ ถึงบ้านนาย
ประสบ ตรีทศ ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 135 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไผ่
ข้อควำมใหม่ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
เริงนาแก หมู่ 6 จานวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ 6 จากบ้านนาง
จินดา ไร่วิบูลย์ ถึงบ้านนายประสบ ตรีทศ ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร
ยาว 50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไผ่
ข้อ 4 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
จานวน 25,000 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำไร้ท่อ ระบบธนำคำรน้ำใต้ดินระบบ
ปิด บ้ำนโคกล่ำม หมู่ 3 จานวน 25,000 บาท
ข้อ 5 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
จานวน 6,800 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำปิด บ้ำนดอนสวรรค์
หมู่ 8 จานวน 6,800 บาท
ข้อ 6 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ
จานวน 37,200 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกกว้ำง หมู่ 7 จานวน 37,200 บาท
ข้อ 7 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ 9 ตั้งจ่ายไว้ จานวน 150,000 บาท
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นำงอุไร รำชสมบัติ

-

(ประธำนสภำฯ)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี

-

(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำงจำนงค์ ภูพันใบ

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 2)

มติที่ประชุม

-

ขอโอนลดงบประมาณ จานวน 150,000 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้าประปาหมู่บ้าน บ้านโนน
ทอง หมู่ 9 จานวน 150,000 บาท
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปค่ะ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอญัตติของอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าตามที่ท่านนายกนาเสนอ ซึ่งให้ท่าน
สมาชิกได้ร่วมพิจารณาไปทีละข้อ และดิฉันขอมอบให้ปลัดเทศบาลในฐานะ
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดาเนินการประชุมแทนในช่วงพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งในที่ประชุมนั้น ในข้อ 1 – ข้อ 3 จะมีความเกี่ยวเนื่องกันใน
ด้านงบประมาณ ที่ขอโอนลดและโอนเพิ่ม รวมทั้งที่ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ส่วนการพิจารณาอนุมัติหรือไม่เป็นอานาจของสภา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ
27 และข้อ 29 มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ
ได้แจ้งรายละเอียดในที่ประชุม นั้น ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติ
เนื่องจากการโอนครั้งนี้ขอโอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างของบ้านเริงนา
แก และขอโอนลดจากโครงการวันสงกรานต์ ซึ่งไม่ได้จัดในปีงบประมาณนี้
เนื่องจากชาวบ้านมีความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้าใช้ในการอุปโภคซึ่งมี
ความเดือดร้อนจาเป็นเร่งด่วนขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาด้วยค่ะ และขอให้ท่าน
นายกพิจารณาแก้ไขปัญหาหน้าบ้านนางน้อยซึ่งได้ยื่นหนังสือและเสนอในที่ประชุม
หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหากในโอกาสต่อไปมีงบประมาณก็ขอให้ท่าน
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประชุมมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ดังนี้

๘
ข้อ 1 โอนลดงบประมำณ จำนวน 130,000 บำท แยกเป็น
1.1 โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำร
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6 ตั้ง
จ่ำยไว้ จำนวน 170,000 บำท ขอโอนลดงบประมำณ จำนวน 105,000
บำท คงเหลือ จำนวน 65,000 บำท เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
1.2 โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์และงำนวันผู้สูงอำยุ ตั้งจ่ำยไว้ จำนวน 130,000 บำท ขอโอนลด
งบประมำณ จำนวน 25,000 บำท เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
ข้อ 2 โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6 โอน
เพิ่มจำนวน 130,000 บำท
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

มติที่ประชุม

ข้อ 3 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ท่านสมาชิกทุกท่าน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณแล้ว
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เนื่องจากมีการโอนลดงบประมาณรายจ่ายทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย โดยขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6 จำนวน 65,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
เหมำปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนเริงนำแก หมู่ 6
จำกบ้ำนนำงจินดำ ไร่วิบูลย์ ถึงบ้ำนนำยประสบ ตรีทศ ถนนกว้ำง 4 เมตร
หนำ 0.03 เมตร ยำว 50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลไผ่
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

๙

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

มติที่ประชุม

ข้อ 4 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จานวน
25,000 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำไร้ท่อ ระบบธนำคำรน้ำใต้ดินระบบปิด
บ้ำนโคกล่ำม หมู่ 3 จานวน 25,000 บาท
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามทีท่ ่านนายกฯได้ยื่นญัตติเสนอขอโอนเงินงบประมาณ ข้อ 4 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าไร้ท่อ ระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบ
ปิด บ้านโคกล่าม หมู่ 3 เนื่องจากบ้านโคกล่าม หมู่ 3 แจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้วยบ้านโคกล่าม หมู่ 3 มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน
เนื่องจากไม่มีรางระบายน้า แต่หากจากก่อสร้างรางระบายน้าก็ไม่มีพื้นที่รองรับน้า
เสียดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามที่ท่านนายกแจ้งรายละเอียดในที่ประชุม
- ประชุมมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์และงำนวันผู้สูงอำยุ ตั้งจ่ำยไว้ จำนวน 130,000 บำท ขอโอนลด
งบประมำณ จำนวน 25,000 บำท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวด
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำไร้ท่อ ระบบธนำคำร
น้ำใต้ดินระบบปิด บ้ำนโคกล่ำม หมู่ 3 จำนวน 25,000 บำท
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ข้อ 5 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จานวน
6,800 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๐

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำปิด บ้ำนดอนสวรรค์
หมู่ 8 จานวน 6,800 บาท
ข้อ 6 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จานวน
37,200 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโคก
กว้ำง หมู่ 7 จานวน 37,200 บาท
ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำยสมำน หำรฤทธิ์
(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รายการที่เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ จานวน 130,000 บาท
ขอโอนลดงบประมาณ จานวน 37,200 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 จานวน 37,200 บาท เชิญท่าน
สมาชิกอภิปรายครับ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันแล้วว่าจะ
พิจารณางบประมาณสาหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้
วงเงินงบประมาณ หมู่บ้านละ 25,000 บาท เนื่องจากทุกหมู่บ้านล้วนมีปัญหา
ความเดือดร้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการแก้ไข แต่ในการเสนอขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณครั้งนี้ บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณมาจานวน 37,200 บาท ซึ่งเป็นจานวนเงินที่มากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ
เป็นจานวนเงิน 12,200 บาท กระผมเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ได้หารือกันไว้
ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก็
ได้มีการดาเนินการไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ไปเป็น
จานวนมากแล้ว กระผมเห็นว่าหากอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่เสนอมาจะ
เป็นการไม่ยุติธรรมกับหมู่บ้านอื่นๆที่มีปัญหาความเดือดร้อนเช่นกันครับ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอนาเรียนในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามที่ได้มีการหารือร่วมกับท่าน

๑๑

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

นำยสงครำม ไชยคำมิ่ง

-

(รองประธำนสภำฯ)

นำยสมำน หำรฤทธิ์

-

(สมำชิกสภำฯ เขต 1)

นำยประกิจ มีดี
(สมำชิกสภำฯ เขต 2)

-

ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับงบประมาณที่จะโอนมาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีความเห็นร่วมกันว่าให้ดาเนินการภายใน
วงเงินหมู่บ้านละไม่เกิน 25,000 บาท เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณที่มี
จานวนจากัด ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งอาจะเกิดปัญหาน้ากัดเซาะถนนขาด
หรือปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าที่จะต้องใช้งบประมาณใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นคาสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาจึงได้จัดทาเอกสารเพื่อเสนอต่อสภาฯเพื่อขอมติ ส่วนการพิจารณาว่า
จะอนุมัติหรือไม่นั้น เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หากจะพูดถึงความเดือดร้อนจาเป็น ทุกหมู่บ้านมีความเดือดร้อนไม่ต่างกัน แต่ด้วย
ข้อจากัดด้านงบประมาณจึงพิจารณาเฉพาะโครงการที่จาเป็นก่อน จึงขอให้ท่าน
สมาชิกเห็นใจหมู่บ้านอื่นด้วย และยิ่งเข้าสู่ฤดูฝนแล้วจะมีปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่า
จะเป็นถนนชารุด ฝายขาด และปัญหาอื่นๆที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กระผม
จึงไม่เห็นด้วยในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามที่เสนอครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้วยบ้านโคกกว้าง หมู่ 7 มีปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีการวางท่อระบาย
น้า จึงได้เสนอโครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโคกกว้าง หมู่ 7
จากบ้านนายหนูพา พันธ์ประดับ ถึงที่นานายทิวา พันธ์ประดับ เพื่อให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณา ซึ่งปัจจุบันน้ากัดเซาะกาแพงบ้านเรือนของราษฎร หากไม่เร่ง
ดาเนินการอาจทาให้กาแพงบ้านของราษฎรพังเสียหายได้ เนื่องจากบ้านโคกกว้าง
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีปัญหาความเดือดร้อนมาก การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้
งบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอื่น ซึ่งในงบประมาณจานวน 25,000 บาท ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ จึงจาเป็นต้องเสนอขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดาเนินการ เป็นเงินงบประมาณ
จานวน 37,200 บาท กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ใน
การแก้ไขปัญหามากกว่าครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หากจะพูดถึงความเดือดร้อนจาเป็น ทุกหมู่บ้านล้วนแต่มีความเดือดร้อนจาเป็น
กระผมขออนุญาตยกตัวอย่างบ้านคาเม็ก หมู่ 4 ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องปัญหา
ขาดแคลนน้า ก็ได้มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากงานโครงการที่ตั้งจ่ายไว้
ในเทศบัญญัติเพื่อดาเนินการโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หากท่านเห็นว่าหมู่บ้านของท่านมีความเดือดร้อนจาเป็นต้องวางท่อ
ระบายน้า เหตุใดจึงไม่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในส่วนนี้มาดาเนินการ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมเห็นว่าในเมื่อมีการหารือและมีความเห็นร่วมกันแล้ว ว่าให้ใช้งบประมาณ
ภายในจานวนเงิน 25,000 บาท ก็ควรพิจารณาตามที่ได้หารือกันแล้ว การเสนอ
โอนเงินงบประมาณเกินกว่าที่ได้หารือกันไว้จึงไม่เหมาะสม กระผมจึงไม่เห็นด้วย
ในการโอนเงินงบประมาณในส่วนนี้ครับ

๑๒

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

มติที่ประชุม

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำยมงคล สุไผ่โพธิ์
(รองประธำนสภำฯ)

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มี
สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/หากไม่มีกระผมจะขอมติจากที่
ประชุม
- ประชุมมีมติไม่เห็นชอบโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์และงำนวันผู้สูงอำยุ ตั้งจ่ำยไว้ จำนวน 130,000 บำท ขอโอนลด
งบประมำณ จำนวน 37,200 บำท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวด
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโคกกว้ำง หมู่ 7 จำนวน 37,200 บำท
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 2 เสียง
(1.นำยสงครำม ไชยคำมิ่ง 2.นำยหนูพลอย ถนอมสะอำด)
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง(1.นำงอุไร รำชสมบัติ 2.นำยทองม่วง ถิ่นสำอำงค์)
ข้อ 7 โอนลดงบประมำณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ 9 ตั้งจ่ายไว้ จานวน 150,000 บาท ขอ
โอนลดงบประมาณ จานวน 150,000 บาท โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้าประปาหมู่บ้าน บ้าน
โนนทอง หมู่ 9 จานวน 150,000 บาท
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามทีน่ ายกได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการติดตั้งถังกรองน้าประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ 9 เนื่องจากบ้านโนน
ทอง หมู่ 9 มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้า และระบบกรองน้าประปา ซึ่งเป็น
ปัญหาความเดือดร้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการเร่งด่วน จึงได้เสนอขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณจากโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
โนนทอง หมู่ 9 ที่ตั้งจ่ายไว้ จานวน 150,000 บาท
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมเห็นว่าจานวนเงินงบประมาณที่ขออนุมัติโอนครั้งนี้ จานวน 150,000
บาท เป็นจานวนที่สูงมาก ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

๑๓
ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
โครงการติดตั้งถังกรองน้าประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ 9 เป็นการติดตั้งถัง
กรองน้าประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 แห่ง โดยช่างได้ประมาณการ
ตามหลักวิชาการด้านช่าง มีงานก่อสร้างฐานรากถังกรองน้าสนิมเหล็ก และงานถัง
กรองและอุปกรณ์ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นจานวนเงิน 115,069.99
บาท คูณด้วยค่า Factor F 1.3074 เป็นเงินจานวน 150,442.50 บาท
ปรับลดราคาเป็นจานวน 150,000 บาท

มติที่ประชุม

- ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ข้อ 7 โอนลดงบประมำณ จำกแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน โครงกำรปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนโนนทอง หมู่ 9 ตั้งจ่ำยไว้ จำนวน
150,000 บำท ขอโอนลดงบประมำณ จำนวน 150,000 บำท โอนไปตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงโครงกำรติดตั้งถัง
กรองน้ำประปำหมู่บ้ำน บ้ำนโนนทอง หมู่ 9 จำนวน 150,000 บำท
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง(1.นำงอุไร รำชสมบัติ 2.นำยสงครำม ไชยคำมิ่ง)

ระเบียบวำระที่ ๖
นำงอุไร รำชสมบัติ

เรื่องอื่นๆ
- ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆจะแจ้งในที่
ประชุมหรือไม่
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันได้รับทราบจากท่านนายอาเภอว่าเทศบาลตาบลไผ่ ได้รับการพิจารณา
โครงการด้านแหล่งน้าจานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านหนองโพน หมู่ 1 งบประมาณ
จานวน 694,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านหนองโพน หมู่ 1 งบประมาณ
จานวน 694,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 งบประมาณ จานวน
890,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 งบประมาณ จานวน
750,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 งบประมาณ
จานวน 274,000 บาท

(ประธำนสภำฯ)

นำงสมจิตร ภูคงน้ำ
(นำยกเทศมนตรีตำบลไผ่)

๑๔

ส.ต.ท.วัชรำกร จำปำบุรี
(ปลัดเทศบำลตำบลไผ่)

นำงอุไร รำชสมบัติ
(ประธำนสภำฯ)

ปิดประชุมเวลำ

6. โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 งบประมาณ
จานวน 160,000 บาท
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับนโยบายเร่งด่วนให้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ งานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่เสนอไปเป็นจานวน 10 โครงการ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มาก
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯได้แจ้งถึงการจัดส่ง
โครงการสาหรับโครงการด้านแหล่งน้านั้นเป็นโครงการที่ได้เสนอไปเมื่อ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงจะนามาพิจารณาใน
ปีงบประมาณนี้ และนอกจากนี้ยังได้ส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตาม
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไปอีกหลายโครงการด้วยกัน ทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้เร่งจัดทาโครงการส่งให้อาเภอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และยังได้มา
แก้ไขโครงการพร้อมจัดทา Project Brief ส่งให้อาเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่นั้น จะทราบผลแน่ชัดเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติจากกรมฯ
- 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
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ)

สมาน หารฤทธิ์
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมาน หารฤทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

(ลงชื่อ)

มงคล สุไผ่โพธิ์
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมงคล สุไผ่โพธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

๑๕

(ลงชื่อ)

ธัญรัตน์ อิ่มพูล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัตน์ อิ่มพูล)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไผ่

(ลงชื่อ)

อุไร ราชสมบัติ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางอุไร ราชสมบัติ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไผ่

