รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสนธยา บุญรักษ์ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๒. นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๓. นางวิภาพร ปานมณี ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๔. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๕. นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๖. นายสุนันท์ แซ่จิ้ว ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๗. นายอภิภู ชูวงศ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๘. นายวัชระ ทรายทอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๙. นางนลินา จันทะฟอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๑๐. นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๑๑. นางวันดี พิกุลทอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๑๒. นายวรวุฒิ สุนทรทัต ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลทับปุด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธนกร จันทร์เพ็ญ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๒. นางอุบลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๓. นายกฤษณกร ยมนา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๔. นายวีรกิจ เทพณรงค์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายอนันต์ ชูพุฒ ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นางสาวสมเสียน ทองประทีป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๗. นายโกศล กสิรักษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
๘. นางจิราพร สงวนพันธ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
๙. นายอานวย พุทธนุกูล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๐. นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๑. นางกัลยา เริงสมุทร์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๑๒. นายบุญส่ง หวันเมือง ตาแหน่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
๑๓. นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๔. นางสาวแวววิสา บุญชู ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
/วันนี้เวลา.....

-๒วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ให้สัญญาณเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม เพื่อดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ สาหรับวันนี้มีสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลทับปุดมาประชุม จานวน ๑๑ คน
นายสนธยา บุญรักษ์
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่
ประธานสภาเทศบาลฯ ๑/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ประกาศอาเภอทับปุด
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
---------------ตามที่ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้ร้องขอให้นายอาเภอ
ทับปุดเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ มีกาหนด ๑๕ วัน
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ความเห็นชอบในโครงการที่
ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
และโครงการที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการเพื่อ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นั้น
นายอาเภอทับปุด จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง
การมอบอานาจให้นายอาเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ข้อ ๒.๑ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/
๒๕๕๙ มีกาหนดระยะเวลาไม่เกน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน
ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
(นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา)
ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตาบลทับปุด ขอเชิญ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา สาหรับรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มีทั้งหมด ๒๑ หน้า โดยมีรายละเอียดในแต่ละหน้าดังนี้
/หน้าแรก.....

-๓- หน้าแรก เป็นรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วม
การประชุม
- หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙
- หน้าที่ ๓ เป็นรายละเอียดในส่วนของสาระสาคัญของรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๔ ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด มีมติเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
- หน้าที่ ๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี ด้านสังคม
- หน้าที่ ๗ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
- หน้าที่ ๘ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการนอกเหนือจากเทศบัญญัติ ด้าน
การเมือง การบริหาร
- หน้าที่ ๙ เรื่องเพื่อพิจารณา
- หน้าที่ ๑๐ การเสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒-๔
ประจาประปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๐
- หน้าที่ ๑๑ มติที่ประชุมเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๕๙ และครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และการขอโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน้าที่ ๑๒ รายละเอียดการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน้าที่ ๑๓ มติที่ประชุมเห็นชอบการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล และการขอ
ความเห็นชอบรับมอบพื้นไหล่ทาง เขตทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนคลองดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๙๑๐ +๗๘๙ ถึง กม. ๙๑๑ +
๙๙๑.๓๖๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา-ทับปุด ที่ กม.
๒๑+๐๓๔ ถึง กม.๒๑+๖๒๕
- หน้าที่ ๑๔ มติที่ประชุม รับมอบพื้นที่ไหล่ทางริมถนนทางหลวง
/หมายเลข ๔.....

-๔หมายเลข ๔ และ ๔๓๑๑ ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลทับปุด
- หน้าที่ ๑๕ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- หน้าที่ ๑๖ ที่ประชุมเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- หน้าที่ ๑๗ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- หน้าที่ ๑๘ มติที่ประชุมเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- หน้าที่ ๑๙ การสรรหาคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด มติที่ประชุม
เห็นชอบ เลือกนายสนธยา บุญรักษ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสรรหา
กรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
- หน้าที่ ๒๐ ข้อสังเกตของ นางนลินา จันทะฟอง สท. เขต ๑ ในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๒๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงชื่อตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายละเอียดในส่วนสาระสาคัญของ
ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญของรายงานการ
ประชุม นี้หรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี
หากไม่มี ต่อไปเป็นขั้นตอนของการรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
ทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์ ๓.๑ ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้า
ประธานสภาเทศบาลฯ หมายขั้นต่าในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เชิญเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ด้วย หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ๐๑๐๗/ว ๗๖๔๗ ลว ๙ ต.ค. ๕๘ โดยสานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการประเมินผลการจัดบริการสารธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดแลค่า
เป้าหมายขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล รอบที่ ๓ ประจาปี
๒๕๕๘ ตามขั้นตอนและวิธีประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการกระจาย
/อานาจให้แก่.....

-๕อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ซึ่งขั้นตอนเมื่อเทศบาลได้
รายงานข้อมูลการจัดบริการสาธารณะให้สานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นาผลการประเมิน
ดังกล่าวรายงานให้ที่ประชุมสภาของ อปท. ทราบ โดยข้อมูลตามแบบ
รายงานนั้นประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดการประเมินแต่ละด้านนั้น มีข้อมูล
ค่อนข้างมาก ทางเทศบาลจะติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของทางเทศบาลต่อไปครับ
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(๑) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เชิญผู้บริการท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลและ
ความจาเป็นที่ขอโอนงบประมาณต่อสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาได้รับ
ทราบ
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
ตามที่เทศบาลตาบลทับปุด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการ
โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลทับ
ปุด งบประมาณ ๒,๓๗๐,๒๐๐.- บาท นั้น เนื่องจากในการประชุมครั้งที่
ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นบาง
ท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ดาเนินการในส่วนนี้ ทางผู้บริหารท้องถิ่นจึงเห็นว่า
เพื่อให้การดาเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนในเขตเทศบาลจะ
ได้รับ ประกอบกับเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับเทศบาล อีกทั้งเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สืบเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็
ได้รับการติดต่อในส่วนของรถดูดสิ่งปฏิกูลเป็นประจา จึงเล็งเห็น
ความสาคัญในส่วนนี้ ซึ่งหากเรามีรถดูดสิ่งปฏิกูลเราก็สามารถดูดน้าเน่าเสีย
ในตลาดสดเทศบาลได้ด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
ทางผู้บริหารท้องถิ่น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลทับปุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/จึงเรียนมาเพื่อ.....

-๖จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้โปรดพิจารณา ในส่วนของ
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อสภา เชิญครับ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะโอน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีกาลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า) แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และมีความจาเป็นต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังรายการต่อไปนี้
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่ม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
งบประมาณอนุมัติ
จานวน ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน
๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โอนลด
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบ ลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท เงินค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
รายการ โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยหน้า
โรงเรียนอนุบาลทับปุด
งบประมาณอนุมัติ จานวน
๒,๓๗๐,๒๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จานวน ๒,๓๗๐,๒๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
/จานวน.....

-๗จานวน ๒,๓๗๐,๒๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน จานวน ๐.- บาท
โอนลด
แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
งบ งบกลาง
หมวด งบกลาง
ประเภท เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
รายการ เงินค่าบาเหน็จลูกจ้างประจา งบประมาณอนุมัติ จานวน
๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐.บาท โอนลดครั้ง จานวน ๑๒๙,๘๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑๗๐,๒๐๐.- บาท
รวมงบประมาณโอนลด จานวน ๒ รายการ เป็น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลทับปุดโปรดพิจารณา
นายสนธยา บุญรักษ์
ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ขอโอนงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อสงสัย เชิญสมาชิก
สภา
ที่ประชุม -ไม่มี
หากไม่มี ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติ สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภา
เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลแทนการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นจานวน เป็น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
นายสนธยา บุญรักษ์ ๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นต่อสภา
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ๒๕๕๙ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ได้ตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
/โน้ตบุ๊คสาหรับ.....

-๘โน้ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง และแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด (INKJET
Printer) จานวน ๒ เครื่อง ซึ่งกาหนดลักษณะพื้นฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีด
(INKJET Printer) ตามประกาศจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี ๒๕๕๘ นั้น
แต่เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ประกาศกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊คสาหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์
แบบฉีด ( INKJET Printer) เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙จานวน ๒
รายการ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล และแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด ( INKJET Printer) ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙ ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกาหนด ดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล
งบประมาณที่อนุมัติ จานวน ๒๑,๐๐๐.- บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊คสาหรับงาน
ประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวน 1 หน่วย มีจานวนแกน
หลัก (core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

/และมีความเร็ว.....

-๙และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ ลงทุน
/หมวด ค่าครุภัณฑ์.....

-๑๐หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด (INKJET Printer)
งบประมาณที่อนุมัติ จานวน ๘,๖๐๐.- บาท
ข้อความเดิม
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15
ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ข้อความใหม่
เครื่องพิมพ์แบบฉีด (INKJET Printer) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้โปรดพิจารณา

/นายสนธยา.....

-๑๑นายสนธยา บุญรักษ์
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ได้ชี้แจงเหตุผลและความ
ประธานสภาเทศบาลฯ จาเป็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
สงสัยหรืออยากถามประเด็นใด เชิญครับ
ที่ประชุม -ไม่มี
หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณตามที่หน่วยงานได้
เสนอต่อสภา โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
๔.๓ การขอจ่ายขาดเงินสะสม
นายสนธยา บุญรักษ์
(๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้าในเขตเทศบาล
จานวน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
เชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงเหตุผล ต่อสภาฯ
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
ตามที่เทศบาลตาบลทับปุด ได้มีการดาเนินการก่อสร้างฝาคูระบาย
นายกเทศมนตรีฯ
น้าในเขตเทศบาล เนื่องจากทางผู้บริหารได้ทราบว่ามีประชาชนได้รับความ
เดือนร้อน จากการชารุดของฝาคูระบายน้า รายภรรยา นายสมพร อารีการ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บเย็บประมาณ ๒๐ เข็ม อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนเกิด
เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนส่วนนี้ ประกอบกับได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้
มอบหมายให้ทางกองช่างไปดาเนินการตรวจสอบสภาพฝาคูระบายน้าใน
เขตเทศบาลทั้งหมด ที่อยู่ในสภาพชารุด นามาดาเนินการคานวณค่าใช้จ่าย
เพื่อที่จะขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลทับปุด ขอจ่ายขาดเงินสะสมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสมข้อ ๘๙ และหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเรื่องการของ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาท้องได้โปรดพิจารณา ในส่วนของ
รายละเอียดของการดาเนินการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อสภา
เชิญครับ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย จานวน ๓ ฉบับ
๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑
ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๓
/หนังสือกระทรวง.....

-๑๒๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐
ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๖
๑.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙
ลงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗
๒. โดยกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ การขออนุมัติเงินสะสมให้ อปท. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่
นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้
๒.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึกถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
๒.๓ ลักษณะโครงการและประเภทโครงการที่สามารถนาเงินสะสม
ไปใช้ได้
๒.๓.๑ โครงการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนาข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทาโครงการ
๒.๓.๒ ให้กระทาได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของ อปท. ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ หรือเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และกรตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ โดยพิจารณาให้
ความสาคัญให้ด้านดังนี้
(๑) สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(๒) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้า
ด้านการเกษตร
(๓) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
(๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ
(การท่องเที่ยววิถีไทย) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
/โครงการส่งเสริม.....

-๑๓(๕) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตาม
นโยบายของรัฐ
(๖) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
๒.๓.๓ การจัดโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งโดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่
หลังจากสารองจ่ายที่จาเป็นไว้แล้ว
๒.๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้าน
สถานที่ และโครงการหรือกิจการต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดาเนินการแล้ว
ซึ่งจากหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาคูระบายน้าในเขตเทศบาลตาบลทับปุด จานวน ๒๗๐,๐๐๐.บาท นั้น เข้าหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๓.๒ (๖) โครงการหรือกิจการตามอานาจ
หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน โดยอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ
ในเขตเทศบาล (๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริการส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและ
บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้าได้
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นได้โปรดพิจารณา
และขอเชิญกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการให้สมาชิก
สภาฯได้ทราบ ขอเชิญครับ
นายบุญส่ง หวันเมือง
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
นายช่างโยธาอาวุโส ทุกท่าน
ในส่วนของลักษณะของ ฝาคูระบายน้า ที่จะทาการซ่อมแซมนั้น
ปรากฏตามแบบแปลนที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน (อธิบายตามแบบ
แปลน)
(๑) ซอยเทศบาล ๑ ขนาด ๐.๔๔ x ๐.๘๘ ม. จานวน ๑๐ ฝา
(๒) ซอยเทศบาล ๒ ขนาด ๐.๔๔ x ๐.๘๘ ม. จานวน ๑๐ ฝา
ขนาด ๐.๔๐
x ๑.๐๐ ม. จานวน ๓ ฝา
(๓) ซอยเทศบาล ๓ ขนาด ๐.๔๔ x ๐.๘๘ ม. จานวน ๘ ฝา
(๔) ซอยเทศบาล ๔ ขนาด ๐.๓๙ x ๐.๖๓ ม. จานวน ๑๒ ฝา
(๕) ซอยเทศบาล ๕ ขนาด ๐.๔๔ x ๐.๘๘ ม. จานวน ๑๐ ฝา
ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ ม. จานวน ๖ ฝา
/ซอยบางนิล.....

-๑๔ขนาด ๐.๓๙
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสนธยา บุญรักษ์

(๖) ซอยบางนิล ขนาด ๐.๕๖ x ๐.๕๘ ม. จานวน ๒ ฝา
x ๐.๖๒ ม. จานวน ๔ ฝา
(๗) ซอยบุญไพศาล ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๗๘ ม. จานวน ๘ ฝา
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามในประเด็นใด เชิญสอบถาม

ที่ประชุม -ไม่มี
หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงมติให้
ความเห็นชอบ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน
๒๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อทาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้าในเขต
เทศบาล งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อทา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้าในเขตเทศบาล งบประมาณ
๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(๒) โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล งบประมาณ
๑๔๐,๐๐๐.- บาท
ตามที่สภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ
ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท ในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเทศบาล
ตาบลทับปุด ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ จึงขอนา
โครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นได้โปรดพิจารณา ใน
ส่วนของรายละเอียดของการดาเนินการ ให้ปลัดเทศบาลตาบลทับปุดได้
ชี้แจงต่อสภา ขอเชิญครับ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล งบประมาณ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
๑๔๐,๐๐๐.- บาท นั้น ในส่วนของรายละเอียดการดาเนินงานและแบบ
แปลนนั้น ทางเทศบาลก็ได้แจ้งให้ สภาฯ ได้รับทราบแล้ว และสภาก็ ได้ให้
ความเห็นชอบ โครงการดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕ ๘
แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
จึงขอนาโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง โดยการขอจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล เข้าหลักเกณฑ์การขอจ่าย
ขาดเงินสะสมใน ข้อ ๒.๓.๒ (๖) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน โดยอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๓
/พ.ศ. ๒๕๕๒.....

-๑๕พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจ
จัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริการส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๗)
การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนได้
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นได้โปรดพิจารณา
นายสนธยา บุญรักษ์
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ต่อสภาเทศบาลตาบล
ประธานสภาเทศบาลฯทับปุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาทับปุด ท่านใดประสงค์จะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ที่ประชุม -ไม่มี
หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติที่ให้
ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาทโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาล งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายสนธยา บุญรักษ์
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องนาเสนออีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง ๔.๑ ในส่วนของเครื่องเล่นสวนสุขภาพที่ชารุดเสียหายจะดาเนินการ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
อย่างไรจะซ่อมแซม หรือจัดซื้อใหม่
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ต้องดาเนินการซ่อมแซมก่อน ถ้าเครื่องไหนอยู่สภาพที่ไม่
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สามารถซ่อมแซมได้ก็ดาเนินการจัดซื้อใหม่ แล้วแต่กรณี
นางนลินา จันทะฟอง
๔.๒ ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอให้มีการจัดทาที่จอดรถสาหรับรถจักรยาน ในที่สาธารณะซึ่ง
ปัจจุบันจะเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลจานวนมากใช้รถจักรยานในการ
ออกกาลังกาย หรือสัญจรไปมา หากมีงบประมาณจึงเห็นควรจัดให้มีที่
จอดเป็นหลักแหล่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
ในเมื่อมีการเสนอให้มีที่จอดรถสาหรับรถจักรยาน ผมจึงขอหารือ
นายกเทศมนตรีฯ ว่าหากจะจัดทาเห็นควรจัดให้มีในพื้นที่บริเวณใด
นายกฤษกร ยมนา
ผมขอเสนอ ให้จัดทาบริเวณเกาะกลางหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีลักษะค่อนข้างทรุดโทรม จึงน่าจะทาการปรับปรุง
เป็นที่จอดรถจักรยานได้ โดยการเอาพื้นที่เกาะกลางออกบางส่วน
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
๔.๓ ผมขอหารือที่ประชุมเรื่องการเรียงลาดับซอยในเขตเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ซึ่งตามหลักการเรียงลาดับซอยแล้ว ทางขวาจะเป็นเลขคู่ และทางซ้ายเลขคี่
/ตามลาดับ.....

-๑๖ตามลาดับ แต่การเรียงลาดับของเทศบาลตาบลทับปุด ทางซ้ายเริ่มต้นด้วย
ซอย ๑ (ข้างเซเว่น) ซอย ๓ (ข้างโลตัส) ซอย ๕ (ข้าง ร.ร.) ส่วนแต่ทาง
ด้านขวา เริ่มด้วย ซอย ๔ (ร้านถวิลวรรณ) และซอย ๒ (ร้านบุญไพศาล)
ผมจึงขอหารือซอยด้านขวาระหว่าง ซอย ๔ กับ ซอย ๒ จะให้ซอยไหน
ก่อนแต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องชัดเจน จะไปตรวจสอบกับงาน
ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนพัสดุก่อน และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการชุมชนร่วมกันหารือกับ
ประชาชนในการตั้งชื่อชุมชน เพื่อให้การเข้ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตาม
หลักการดาเนินงานบริหารที่ถูกต้องและเข้าใจ
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
๔.๕ ผมขอหารือการจัดงานกีฬาเทศบาล ประจาปี ๒๕๕๙
นายกเทศมนตรีฯ โดยกาหนดจัดประมาณเดือน พฤษภาคม หรือมิถุนายน จะจัดเฉพาะในเขต
เทศบาล หรือจัดแบบโอเพ่นเหมือนปีที่ผ่านมา
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ผมเสนอว่า น่าจะหารือนอกรอบหลังการเลิกประชุมในวันนี้
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง ๔.๖ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกาจัดเถาวัลย์บริการริมคลองข้างร้าน
รองประธานสภาเทศบาลฯ จ๊ะเอ๋ด้วยครับ
นางนลินา จันทะฟอง
๔.๗ พื้นที่เกาะกลางถนน ในเมื่อเราได้รับมอบจากแขวงทางหลวงแล้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สามารถดาเนินการปรับปรุงได้เลยหรือไม่
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
พื้นที่เกาะกลางที่รับมอบทางแขวงทางหลวงนั้น จะดาเนินการใดๆ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ได้ต้องขออนุญาตจากแขวงทางหลวงก่อน เพราะเทศบาลมีอานาจแค่การใช้
และบารุงรักษา
๔.๘ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ประจาปี
๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลทับปุด
นายสนธยา บุญรักษ์
มีท่านใดจะนาเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ให้
เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันนี้ ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวแวววิสา บุญชู)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรวุฒิ สุนทรทัต)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลฯ
/คณะกรรมการ.....

-๑๗คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง)
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวิภาพร ปานมณี)
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวันดี พิกุลทอง)
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
(นายสนธยา บุญรักษ์)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

