(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง

ผู้มำประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค์
นายวิโรจน์
นายสมบูรณ์
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ์
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลำยมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
วิโรจน์
สมบูรณ์
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

ผู้ไม่มำประชุม
- นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นายเชาวลิต
นายราเชษ
นายสมชาย
นางสาววัชรี
นายธีรศักดิ์
นางสาวพรรณี

เจริญพงศ์
เอียดเสน
แป้นสุข
นุ่นสังข์
คาแหง
สุกใส

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง

ลำยมือชือ่
เชาวลิต
ราเชษ
สมชาย
วัชรี
พรรณี

เจริญพงศ์
เอียดเสน
แป้นสุข
นุ่นสังข์
สุกใส

สำเนำถูกต้อง
(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๒
เปิดประชุม 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง อ้างถึงประกาศสภาเทศบาลตาบลที่วัง เรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตาบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2557 มีกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ รายงานการติดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2557-2559 (ประจาปี
พ.ศ. 2557)
ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อสรุปความเห็น
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557 นั้น คณะกรรมการ
ติด ตามและประเมิ นผล ได้ ส รุ ป ผลด าเนิ น การจากการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และนายกเทศมนตรีตาบลที่วัง
ได้ประกาศรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปแล้วเมื่อ
วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2557 นั้ น รายละเอี ย ดตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ นศ
54505/218 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 (ตามเอกสารทุกท่านได้รับ)
๑.๒ รายงานสถานะทางการเงินประจาปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2557)
1. เงินสะสม
43,159,465.02
บาท
2. รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ 68,720,628.67 บาท
3. รายจ่าย
54,411,480.60
บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ)
1.3 การเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาท้ องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9
ประจาปี 2557
เทศบาลตาบลที่วัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสง
สั มพัน ธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557 วันพฤหั ส บดีที่ 25 ธันวาคม
2557
ภาคกลางวัน (การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดก้างปลา
ภาคค่า
(งานเลี้ยง)
สถานที่ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ชนิ ด กี ฬ าที่ ค ณะผู้ บ ริห ารเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น
ประกอบด้วย
- ฟุตบอลคู่เปิดสนาม (เจ้าภาพ ทต.ที่วัง พบกับ นายกและสมาชิกฯแต่ละอปท.
สำเนำถูกต้อง
รวมกัน เวลา 09.00 น.
- เตะปี๊บไกล ทีมละ 1 คน (เฉพาะนายกเทศมนตรีเท่านั้น)

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๓
- เปตอง ทีมละ 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) (ผู้บริหารและสมาชิกสภา)
- ปิดตาตีหม้อ ทีมละ 1 คน (ผู้บริหารเท่านั้น)
ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2557
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่ อ วั น ที่ 10 เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕7 ขอให้
ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี ข้ อ ความ หรื อ
ความหมายใดที่คลาดเคลื่ อนจากการประชุม มีส มาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไข
ถ้อยคาหรื อข้อความใดบ้างหรือไม่ หากไม่ มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจำรณำ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

3.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำ
ปีประมำณ พ.ศ.2558 งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภณ
ั ฑ์ งำนกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ

นำยเชำวลิต เจริญพงศ์
นำยกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับราย
ละเอียดในเรื่องนี้ ขออนุญาตชี้แจงดังต่อไปนี้ครับ
หลักกำร
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า ครุภัณฑ์ งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามที่เทศบาลตาบลที่วัง
ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เหตุผล
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้ อ ๒9 การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จานวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้
1. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รำยกำรรถดูดสิ่งปฏิกูล
งบประมำณ 2,000,000 บำท สำเนำถูกต้อง

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๔
ข้อควำมเดิม
- รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งถังบรรจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร สามารถดูดสิ่งปฏิกูลได้ด้วยด้วยเครื่องทา
สุญญากาศ ชุดถังบรรจุสิ่งปฏิกูล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบ
จากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐาน มอก.9001 และ มอก.14001 ใน
ขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบารุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์
ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นด้วยความประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากรถยนต์ดงั กล่าวมีลักษณะและอุปกรณ์พิเศษในการดูดสิ่งปฏิกูลที่มีราคาสูง
กว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลาดับที่ 7 หน้าที่ 72)
ข้อควำมใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
3,000 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 3,000 ลิตร สามารถรับน้าหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 6,000
กิโ ลกรั ม สามารถดู ด สิ่ ง ปฏิ กูล ด้ ว ยระบบสุ ญ ญากาศ มี โ คมไฟสั ญ ญาณวาบวั บ
จานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัดและนอกเหนือ
บั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของรถดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลาดับที่ 7
หน้าที่ 72)
2. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รำยกำรรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย งบประมำณ 2,150,000 บำท
ข้อควำมเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่
รอบไม่เกิน 3,300 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูล ฝอยมี
สำเนำถูกต้อง
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะ
มู ล ฝอยท างานด้ ว ยระบบไฮดรอลิ ค ชุ ด ตู้ บ รรทุ ก ขยะมู ล ฝอยแบบอั ด ท้ า ยและ

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๕
กระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก.9001 และ มอก.14001 ในขอบข่ายการ
ออกแบบและพัฒนา การผลิต การบารุงรักษาและซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิด
เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
ด้วยความประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ เนื่องจากรถยนต์ดังกล่าวมีลักษณะและอุปกรณ์พิเศษ
ในการเก็ บ ขนขยะที่ มี ร าคาสู ง กว่ า ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ตามนั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลาดับที่ 6 หน้าที่ 72)
ข้อควำมใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,600 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะ
มูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร และสามารถรับน้าหนักบรรทุกรวม (G.V.W.)
ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม ภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแผงดันขยะมูลฝอย
ทางานด้วยระบบไฮดรอลิ ค มีโคมไฟสัญญาณวาบวับ จานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัดและคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุ ภัณฑ์ตามคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
กาหนด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลาดับที่ 6 หน้าที่ 72)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒9 จึงเรียนมาเพื่อ
ขอมติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไป
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแล้ว สมาชิกท่านใด จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๖
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
สิง่ ก่อสร้ำง
นำยสมชำย แป้นสุข
รองนำยกเทศมนตรี

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

3.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประ
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2558 งบลงทุ น หมวดรำยจ่ ำ ยค่ ำ ที่ ดิ น และ
งำนไฟฟ้ำถนน ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับราย
ละเอียดในเรื่องนี้ ขออนุญาตชี้แจงดังต่อไปนี้ครับ
หลักกำร
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 งบลงทุ น หมวดรายจ่ า ยค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งานไฟฟ้ า ถนน
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามที่เทศบาลตาบลที่วัง ได้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เหตุผล
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้ อ ๒9 การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้
กองช่ำง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ข้อควำมเดิม
- โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยกบ-บนควน หมู่ที่ 10 โดยการถมหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบประมำณ 331,000 บำท
ข้อควำมใหม่
- โครงการปรับพื้นทางถนนสายห้วยกบ-บนควน โดยการตัดดินลดความลาดชัน
ของถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 287 (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด) งบประมำณ 331,000 บำท
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒9 จึงเรียนมาเพื่อ
ขอมติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไป
เมื่อท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแล้ว สมาชิกท่านใด จะสอบถามอะไรเพิ่มเติม
บ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
สำเนำถูกต้อง

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๗
ที่ประชุม

อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

3.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จำนวน 4 โครงกำร ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นำยเชำวลิต เจริญพงศ์
นำยกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับราย
ละเอียดในเรื่องนี้ ขออนุญาตชี้แจงดังต่อไปนี้ครับ
หลักกำร
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จานวน 4 โครงการ
เหตุผล
อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรับ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อ บาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแลเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป ประกอบกั บ เป็ น โครงการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี เ ทศบาลต าบลที่ วั ง
(พ.ศ. 2558 – 2560) และมี เ งิ น สะสมคงเหลื อ เพี ย งพอในการบริ ห ารงาน
เทศบาลตาบลที่วังจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนสายวังไทร-ช่องลม หมู่ที่ 8 โดยการถมหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร
งบประมาณ 807,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด)
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านเภา
สำเนำถูากงต้4.00
อง
ลาย-คลองทราย (หน้าบ้านผู้ใหญ่ประภาส มหาสุข ) หมู่ที่ 11 ขนาดกว้

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๘
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,760
ตารางเมตร
งบประมาณ 2,876,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด)
3. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ตาบลที่วัง อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 2,191,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอานวยอุทิศ1 หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 166.00 เมตร และขนาดกว้าง 3.00
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 442.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,900 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,028,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลที่วังกาหนด)
รวมงบประมาณที่ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนทั้งหมด 6,902,000 บำท
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่ อขอมติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแล้ว สมาชิกท่านใด จะสอบถามอะไรเพิม่ เติมบ้าง
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ (เวลา 11.10 – 11.20 น.)

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อที่ประชุมพร้อม เข้าสู่วาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ

ระเบียบวำระที่ 4

กำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2558 และกำรกำหนดวันเริ่ ม
ประชุมสภำสมัยแรกของปีถัดไป

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2558 ครับ

นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำเทศบำล

ผมขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2558 จานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2558
กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2558
กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 กาหนด 30 วัน
สมัยแรกของปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
กาหนด 28 วัน ครับ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอผู้รับรอง ตามที่ท่านสัญญาเสนอครับ
ผู้รับรองถูกต้อง นายนิทน สระบัว และนายวิชิต ทับทอง

สำเนำถูกต้อง

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๙
เมื่อมีผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมรับรอง กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ. 2558 ครับ
ที่ประชุม

เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เปิดโอกาสให้สมาชิกพูดในเรื่องอื่นๆ

นำยรำเชษ เอียดเสน
รองนำยกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตนาเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายดอนรัก – ลานช้าง หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 ม. ยาว 325 ม. หนา
0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. งบประมาณ 646,000
บาท เมื่อครั้งที่สภามีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557 วันศุกร์ ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง นั้น ปรากฏว่า ไม่สามารถดาเนินการตาม
โครงการที่วางไว้ได้ เนื่องจากเมื่อจะเข้าไปดาเนินการจริง เจ้าของที่ดินที่ถนนตัด
ผ่าน ไม่อนุญาตให้ดาเนินการก่อสร้างแล้ว จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ตามที่ได้วางไว้
จึงนามาเรียนต่อที่ประชุมครับ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นอีกบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร และผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ และการประชุมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปิดประชุม

12.30 น.

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิทน สระบัว)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วัง
ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสัญญา เทวภักดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วัง

สำเนำถูกต้อง

(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

๑๐

ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วัง
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล ไชยฤกษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลที่วัง
ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง

สำเนำถูกต้อง
(นำยบุญสม วังบัวทอง)
ประธำนสภำเทศบำล

