๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 13.0๐ น.
ณ หองประชุมทองกวาว เทศบาลตําบลชมภู
***************************
ผูมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นายประทวน มหายศ
๒
นางสาวภัทรภร แสงบุญ
๓
นายบุญเกื้อ ไชยวงศ
๔
นายไพบูรณ ศรีคํามูล
๕
นายวรายุทธ ชูจิตร
๖
นายสุรชัย
สุจาศรี
๗
นายสมพร
เกษพรหม
๘
นายพีรศักดิ์ ชัยมงคล
๙
วาที่ ร.ต.มนัส ปนตา
๑๐ นายวิโรจน คําภีระ
๑๑ นายถนอม ทาทอง
๑๒ นายบัญญัติ สุภาศรี
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
1
นายธวัช
ชัยแกว
2
นายชัยวัฒน จารุสวัสดิ์
3
นายเสนห อินประมูล
4
นายสัญญา นาประทานสุข
5
นางรุจิรา
จันทรเงิน
6
จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา
7
นายสุระสิทธิ์ ปนทอง
8
นายชาตรี จันทรตา
9
นางจันทนา กันทาใจ
10
นางสาวจิราวรรณ เครือคําปว
11
นายปติพล มาระวิชัย
12
นายธีระศักดิ์ อะทะจา
13
นางสาวกฤติมา ชัยชนันท
14
นางสาวจุฑารัตน ภูริวัฒนากร
15
นางกัลยาณี อุปราสิทธิ์
16
นางสาวจิรวรรธ ชินารักษ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
นายประทวน มหายศ
นางสาวภัทรภร แสงบุญ
นายบุญเกื้อ ไชยวงศ
นายไพบูรณ ศรีคํามูล
-ไมมานายสุรชัย
สุจาศรี
นายสมพร
เกษพรหม
นายพีรศักดิ์ ชัยมงคล
-ลาปวยนายวิโรจน คําภีระ
นายถนอม ทาทอง
นายบัญญัติ สุภาศรี

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
นายธวัช
ชัยแกว
นายชัยวัฒน จารุสวัสดิ์
นายเสนห อินประมูล
นายสัญญา นาประทานสุข
นางรุจิรา
จันทรเงิน
จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา
นายสุระสิทธิ์ ปนทอง
นายชาตรี จันทรตา
นางจันทนา กันทาใจ
นางสาวจิราวรรณ เครือคําปว
นายปติพล มาระวิชัย
นายธีระศักดิ์ อะทะจา
นางสาวกฤติมา ชัยชนันท
นางสาวจุฑารัตน ภูริวัฒนากร
นางกัลยาณี
อุปราสิทธิ์
นางสาวจิรวรรธ ชินารักษ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑

3.๐๐ น.

นายบัญญัติ สุภาศรี
เลขานุการสภาฯ

กลาววา เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผมนายบัญญัติ สุภาศรี ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ.๒๕6 1 บัดนี้ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญ ทานประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต พรอมทั้งทําหนาที่เปน
ประธานในการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชมภู สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 256 1 มีสมาชิกสภาเทศบาล
12 คน มาประชุม จํานวน 1 0 คน ลาปวย 1 ทาน ขาดประชุม 1 ทาน เมื่อครบองค
ประชุมแลว ผมจึงขอเปดประชุม สภาเทศบาลตําบลชมภู ตามระเบียบวาระประชุม ตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําตัวขาราชการที่ยายมารับตําแหนงใหม
-ทานสมาชิกคงทราบแลววามีขาราชการไดยายมาดํารงตําแหนงใหม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อใหสมาชิกสภาไดรูจักขอเชิญนักวิชาการศึกษาแนะนําตัวครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล
นายปฏิญญา วงควัฒนสุนทร

เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมสิบเอกปฏิญญา วงควัฒนสุนทรณัฐพล ประวัติการทํางานบรรจุเปนนายชางไฟฟา
ที่เทศบาลตําบลฟาฮาม กอนจะลาออกจากราชการและกอนจะกลับเขามารับราชการใหม
ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา
กลับเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่เทศบาลตําบลชมภู ยินดีเปนอยางยิ่งที่จะไดรวมงานกับทุก
ทาน ดวยความเต็มใจและยินดีจะชวยเหลือและใหรวมมือกับทุกทานครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นักวิชาการศึกษา

1.2 การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2561
นายประทวน มหายศ
- ตามประกาศเทศบาลตําบลชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 256 1 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 256 1
ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 มีกําหนดสามสิบวัน จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

/การนัดประชุมสภา...

๓
1.2 การนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2561

สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1

นายประทวน มหายศ
- ตามหนังสือที่ ชม 55901/ว 27 ลงวันที่ 1 3 ธันวาคม 256 1 ไดนัดประชุม
1
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 256
ในวันจันทร ที่ 17 ธันวาคม 256 1 ตั้งแตเวลา 13.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุม
ทองกวาว สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมดังกลาว และไดจัดสงให
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภูทุกทานไปแลว
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕61

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่งานสภาเทศบาลฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมครั้งที่ผานมาใหทานพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดรับทราบ มีสมาชิกสภาทานใด
ที่จะขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภูสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ขอเรียนเชิญครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด จะแกไข หรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตําบลชมภู
สมัย วิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 25 กันยายน2561
โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 9 คน
ไมรับรอง
- คน
งดออกเสียง 1 คน (นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ถาไมมี กระผมขอประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู
เห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลชมภูสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม (ถามี)
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องกระทูถาม เปนลายลักษณอักษรลวงหนา
ตอไป เขาสูระเบียบวาระการประชุมที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
พ.ศ.2562 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป

นายประทวน มหายศ -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ
/ตามระเบียบ...

๔
นายบัญญัติ สุภาศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2562 ไว ดังนี้
ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําป
แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด
และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่กําหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เสนอความเห็นครับ เชิญ สท. วิโรจน คําภีระ

นายวิโรจน คําภีระ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมนายวิโรจน คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต
2 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สามัญ 4 สมัย ประจําป พ.ศ.๒๕62 จํานวน 4 สมัย ดังนี้
-ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕62 เริ่มตั้งแต
วันที่ ๑ -28 กุมภาภาพันธ ๒๕62 เปนตนไป มีกําหนดยี่สิบแปดวัน
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ – 30 พฤษภาคม ๒๕62 เปนตนไป
มีกําหนดสามสิบวัน
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕62 เปนตนไป
มีกําหนดสามสิบวันและสมัยประชุมสามัญ
- สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 เปนตนไปมีกําหนดสามสิบวัน

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ
1. นายบุญเกื้อ ไชยวงศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภูเขต 1
2. นาย ถนอม ทาทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภูเขต 2

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะเสนอเพิ่มหรือเสนอเปนอยางอื่นหรือไมเมื่อไมมีดังนั้นจะขอมติที่ประชุม
ทานใดเห็นชอบกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕6 2 และการกําหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป ๒๕6 2 สมัยแรก ตามที่ทานสมาชิกสภาเสนอมา
ขอใหยกมือขึ้นครับ
/มติที่ประชุม...

๕
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป
๒๕62 และการกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป ๒๕62 สมัยแรก ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
– คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน (นายประทวน มหายศ ประธานสภา)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอประกาศมติ สภา เทศบาลตําบลชมภูเห็นชอบใหกําหนดส มัยประชุม
สภาเทศบาลตําบลชมภู สามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕62 เริ่มตั้งแตวันที่
๑-28 กุมภาพัน ธ ๒๕62 มีกําหนดยี่สิบแปดวัน,สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต
วันที่ ๑ – 30 พฤษภาคม ๒๕62 มีกําหนดสามสิบวัน ,สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕62 มีกําหนดสามสิบวันและสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด สามสิบวัน ตามที่เสนอ
ดวยมติ 9 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ตอไปเขาสูระเบียบวาระการประชุมที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจําป 2562

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 105 (2) ใหสภาทองถิ่นเลือก
สมาชิกสภาเปนคณะกรรมการชุดตางๆ โดยวิธีการเลือกตามขอ 107 โดยใหสมาชิกสภา
เสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลอื่น โดยถาสมาชิกเปนผูเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาฯ รับรอง
ไมนอยกวา 2 คนและขอเชิญสมาชิกสภาเสนอวาเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจํานวนกี่คน ขอเชิญครับ

นายไพบูรณ ศรีคํามูล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมนายไพบูรณ ศรีคํามูล กระผมขอเสนอวาเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจํานวน 7 คน ครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรอง จํานวน 2 คนดวยครับ
1. นายบุญเกื้อ ไชยวงศ
2. นายวิโรจน คําภีระ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกจะเสนอเพิ่มอีกหรือไมครับ หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมดวยครับสมาชิก
สภาทานใด เห็นควรวาใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจํานวน 7 ทาน
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม จํานวน 7 คน ดวยมติ
เห็นชอบดวยคะแนน 9 คน
ไมเห็นชอบ
– คน
งดออกเสียง
1 คน (นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)
/ประกาศ...

๖
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศมติที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จํานวน 7 คน ดวยมติเห็นชอบ 9 เสียงและงดออกเสีนยง 1 เสียง

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ 1 ขอเชิญครับ

นายวิโรจน คําภีระ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายวิโรจน คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ
นางสาวภัทรภร แสงบุญ สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 1
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายวิโรจน คําภีระ
2. นายไพบูรณ ศรีคํามูล

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 1 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให
นางสาวภัทรภร แสงบุญ
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ครับ พรอมคนรับรอง

นายบุญเกื้อ ไชยวงศ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายบุญเกื้อ ไชยวงศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ
นายวิโรจน คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 2
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายบุญเกื้อ ไชยวงค
2. นางสาวภัทรภร แสงบุญ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 2 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นสรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายวิโรจน คําภีระ เปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ครับ พรอมสมาชิกสภาฯรับรอง

นางสาวภัทรภร แสงบุญ

ดิฉันนางสาวภัทรภร แสงบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ
นายถนอม ทาทอง สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 2
เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุม คนที่ 3
ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นางสาวภัทรภร แสงบุญ
2. นายบุญเกื้อ ไชยวงศ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

./ผูรับรอง...

๗
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 3 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นสรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายถนอม ทาทอง เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 3 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 ครับ พรอมสมาชิกสภาฯรับรอง

นายถนอม ทาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายถนอม ทาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายพีระศักดิ์ ชัยมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 2 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายถนอม ทาทอง
2. นายสุรชัย สุจาศรี

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 4 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นสรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายพีระศักดิ์ ชัยมงคล เปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ พรอมสมาชิกสภาฯรับรอง

นายพีระศักดิ์ ชัยมงคล
กระผมนายพีระศักดิ์ ชัยมงคล สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอนายบุญเกื้อ ไชยวงค
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 1 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายพีระศักดิ์ ชัยมงคล
2. นายวิโรจน คําภีระ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 5 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นสรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายบุญเกื้อ ไชยวงค เปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 ครับ พรอมสมาชิกสภาฯรับรอง
..

นายบุญเกื้อ ไชยวงศ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายบุญเกื้อ ไชยวงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ
นายสมพร เกษพรหม สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 1
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายบุญเกื้อ ไชยวงค
2. นายพีรศักดิ์ ชัยมงคล

/ผูรับรอง...

๘
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 6 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นสรุปวาที่
ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายบุญเกื้อ ไชยวงค เปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7 ครับ พรอมสมาชิกสภาฯรับรอง

นายสมพร เกษพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายสมพร เกษพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ
นายไพบูรณ ศรีคํามูล สมาชิกสภาเทศบาลชมภู เขต 1
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ จํานวน 2 คน
1. นายสมพร เกษพรหม
2. นายบุญเกื้อ ไชยวงศ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 7
อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุมสภา
เทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายไพบูรณ ศรีคํามูล เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 7 และผมขอมติที่ประชุมในการรับรองคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมทั้ง 7 ทาน ครับ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มติเห็นชอบ ดวยมติ
- เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
– คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศ มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 7 คน โดยมี รายชื่อตามลําดับ ดังนี้ นางสาวภัทรภร แสงบุญ
,
นายวิโรจน คําภีระ ,นายถนอม ทาทอง ,นายพีระศักดิ์ ชัยมงคล ,นายบุญเกื้อ ไชยวงค ,
นายสมพร เกษพรหม และ นายไพบูรณ ศรีคํามูล ตามที่เสนอ
ตอไปเขาสูวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งจายรายการใหม จํานวน 4 รายการ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลชมภูไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 256 2 เพื่อตั้งจายรายการใหมเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลชมภูไดพิจารณา ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจง ทีละรายการตามลําดับ เชิญครับ

นายธวัช ชัยแกว

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู กระผมนายธวัช ชัยแกว นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ขอชี้แจง ตอสภาเทศบาลตําบลชมภู
เพื่อขอความเห็นชอบในการตั้งจายรายการใหม
/รายการที่ 1...

๙
นายธวัช ชัยแกว

รายการที่ 1 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู พ.ศ.2562 ตั้งจายรายการใหม กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
เพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน
หมูบานละ 20,000 บาท โอนเพิ่มจํานวนเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท
หลักการ
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2542และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67(8) เงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อลงทุน
เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาและผูวาราชการอนุมัติแลว
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 26 การโอนงบประมาณรายจายตางๆ เปนอํานาจอนุมัติของ
ผูบริหารทองถิ่น
เหตุผล
เทศบาลตําบลชมภูไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อ
ไวใชฝในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่ไดวางไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ไดแจงซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.
2562ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เพื่อถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8)
เงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลวจึงเรียนมาเพื่อนําเสนอสภา
เทศบาลตําบลชมภู พิจารณาเห็นชอบใหโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม ตามรายการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ 20,000.- บาท จํานวนเงิน 180,000.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไวจํานวน 240,000.- บาท
/โอนเพื่อ...

๑๐
นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีฯ

โอนเพื่อตั้งจายรายการใหม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ไดแก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ 20,000.- บาท
จํานวนเงิน 180,000.- บาท ดังนี้
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 1 บานหนองปาแสะ เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานหนองปาแสะ เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง
บานหนองปาแสะ หมูที่ 1 เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการ
พระราชดําริ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บานหนองปาแสะ
เปนเงิน 6,000.- บาท
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 2 บานพญาชมภู เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานพญาชมภู เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็งบาน พญาชมภู
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บาน
พญาชมภู เปนเงิน
6,000.- บาท
(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 3 บานสุพรรณ เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานสุพรรณ เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง
บานสุพรรณ
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บาน
สุพรรณ
เปนเงิน 6,000.- บาท
/(4)อุดหนุน..

๑๑
นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีฯ

(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 4 บานสุพรรณ เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานทาตนกวาว เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน ทาตนกวาว
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บาน
ทาตนกวาว
เปนเงิน 6,000.- บาท
(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 5 บานทุงขี้เสือ เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานทุงขี้เสือ เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน ทุงขี้เสือ
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทุงขี้เสือ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บาน
เปนเงิน 6,000 บาท
(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 6 บานบุปผาราม เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานบุปผาราม เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน บุปผาราม
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บานบุปผาราม
เปนเงิน 6,000.- บาท
(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 7 บานแมสะลาบ เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานแมสะลาบ เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน แมสะลาบ
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บานแมสะลาบ
เปนเงิน 6,000.- บาท
/(8) อุดหนุน...

นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีฯ

๑๒
(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 8 บานศรีดอนมูล เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานศรีดอนมูลเปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน ศรีดอนมูล
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บานศรีดอนมูล
เปนเงิน 6,000.- บาท
(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 9 บานรมปาตอง เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานรมปาตอง เปนเงิน 7,500.- บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยโรคมะเร็ง บาน รมปาตอง
เปนเงิน 6,500.- บาท
3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโครงการพระราชดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บาน
รมปาตอง
เปนเงิน 6,000.- บาท
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชมภู โอนงบประมาณเพื่อตั้งจาย
รายการใหม กองสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ไดแก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ 20
,000.- บาท
จํานวนเงิน 180,000.- บาท ครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลชมภู ไดชี้แจงหลักการและเหตุผล การตั้งจาย
รายการใหม กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ไดแก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ 20
,000.- บาท
จํานวนเงิน 180 ,000.- บาท ใหสมาชิกสภา เทศบาลตําบลชมภู ไดรับทราบ
เพื่อขอมติสภาแหงนี้พิจารณาอนุมัติ โดยถือ ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 67 ทวิ การจายเงิน
ตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลวมีสมาชิก
สภาฯ ทานใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
/หากไมม.ี ..

๑๓
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547
และเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555 ขอ 76 กอนลงมติทุกครั้ง ใหประธานสภาทองถิ่นตรวจสอบดูวาสมาชิกสภา
ทองถิ่นอยูในที่ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในที่
ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไมได
กระผมไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา มีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูครบองคประชุม
จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลชมภู พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการตั้งจายรายการใหม ประเภทเงินอุดหนุน ตามพระร
าชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 67 ทวิ การจายเงิน
ตามมาตรา 67 (8) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ไดแก อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9
หมูบาน หมูบานละ 20,000.- บาท จํานวนเงิน 180 ,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม
กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ไดแก อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/
กรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ 20 ,000.- บาท จํานวนเงิน 180 ,000.- บาท
ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน – คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน (นายประทวน มหายศ ประธานสภา)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการตั้งจายรายการใหมกองสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนเอกชน ไดแก อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/กรรมการชุมชน เพื่อจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน หมูบานละ
20,000.- บาท จํานวนเงิน 180 ,000.- บาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 ทวิ การจายเงิน
ตามมาตรา 67(8) ตามที่เสนอ ครับ
ครับ ตอไปเปนการพิจารณาการ โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ของสํานักปลัด จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561
– 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 25,000.- บาท
/รายการที2่ ...

๑๔

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

นายธวัช ชัยแกว

นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

รายการที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100
,000 บาท ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีตําบลชมภูไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาฯ ที่เคารพกระผม
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ไดยื่นญัตติเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
ไดพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพื่อตั้งจายรายการใหม
ในหมวดครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒7
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ของสํานักปลัด ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561
ดังนี้
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป
2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 25,000.- บาท
เรื่องเดิม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดหนาที่ให
หนวยงานตางๆ ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ และใหมีการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการไวในหนวยงานรัฐ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองเปดเผยและไมตองเปดเผย เพื่อรองรับสิทธิไดรูของ
ประชาชนโดยนําขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 7 มาตรา 9 (1) – (8) รวบรวม
ไวที่ศูนยขอมูลฯ และใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต
ของหนวยงาน เปนตน โดยใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารของราชการและรับรูการปฏิบัติงาน
ภาครัฐตามหลักความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว
ขอเท็จจริง
ดังนั้น เทศบาลตําบลชมภู จึงไดเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐโดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลใหสาธารณะรับทราบและ
เพื่อสรางความโปรงใสในการปฎิบัติราชการ และหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ไดกําหนดไวใหหนวยงานของรัฐทุกแหง จะตองมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่
จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
เพื่อใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพตอไป จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
/และขอ...

๑๕
และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในการอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม งบดําเนินงาน หมวดคาใช
นายธวัช ชัยแกว
สอย โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561
– 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 25,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 329,760.- บาท งบประมาณ
คงเหลือ 254,940.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 25,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 229,940.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม
โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย
2.1 ชุดโตะคอมพรอมเกาอี้ จํานวน
1 ชุด
2.2 ชุดโตะเหลี่ยมพรอมเกาอี้พับ 2 ตัว จํานวน 1 ชุด
2.3 ตูโชวกระจก จํานวน 2 หลัง
2.4 ชั้นเอนกประสงค จํานวน 1 หลัง
2.5 ชั้นหนังสือ 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง
2.6 ที่แขวนหนังสือพิมพ จํานวน 1 อัน
2.5 คาวัสดุ อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความ จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และ
จะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตําบลชมภูบัญชี ครุภัณฑ ขอ 18
รายการที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 สํานักปลัด งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100,000.- บาท
เรื่องเดิม
ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 สํานักปลัด ไมไดตั้ง
งบประมาณรายจายไวในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
/ขอเท็จจริง...

๑๖

นายธวัช ชัยแกว

นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเท็จจริง
เนื่องจากครุภัณฑสํานักปลัดที่มีอยูเดิม ชํารุดจําเปนจะตองไดรับการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี จึงจําเปนจะตองโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจาย
รายการใหม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 งบลงทุน
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ
จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุ ง
ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100,000 บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (คําชี้แจงประกอบหนา 69)
งบประมาณตั้งไว 329,760.- บาท ยอดเงินคงเหลือกอนโอนลด 229,940.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน 100,000.- บาท
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจายรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ คําบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง
เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถยนต ตู โตะ และครุภัณฑ ซึ่งอยูในการ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชมภูคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก คาสิ่งของที่
ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ครุภัณฑที่เปนทรัพยสิน และระบบประปา
หมูบาน ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลชมภูฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย เปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจ อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลฯเพื่อขอ ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 เพื่อตั้งจายรายการใหม จํานวน 2 รายการ ตอไปครับ
ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ตําบลชมภู ไดชี้แจงไปแลว มีสมาชิกเทศบาลทานใด
จะอภิปรายหรือไม หากไมมี ผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นฃอบในการ
อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม หนวยงานสํานักปลัด จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561
– 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 25,000.- บาท
/รายการที่ 2...

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาลฯ

๑๗
รายการที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100,000.- บาท

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ อนุมัติใหโอนและตั้งจายรายการใหม งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม หนวยงาน
สํานักปลัด จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป
2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 25,000.- บาท
รายการที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือ ซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100,000.- บาท ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
– คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
(นายประทวน มหายศ ประธานสภาฯ)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภูเห็นชอบใหโอนและตั้งจายรายการใหม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม
หนวยงานสํานักปลัด จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561
– 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 25,000.- บาท
รายการที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวนเงิน 100,000.- บาท
ดวยมติเห็นชอบ 9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง ตามที่เสนอ
ในลําดับตอไป เปนการพิจาณาใหความเห็นชอบ โอนเงินงบประมาณรายจาย
ของกองชาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 180,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
ซอมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน
คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คาขุดลอก ลําเหมือง คาปรับปรุงถนน คาปรับปรุงซอมแซม
อาคาร ฯลฯ บาท ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลชมภูไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
/ครับ...

๑๘
นายธวัช ชัยแกว

ครับ ผมนายธวัช ชัยแกว นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ขอชี้แจงตอสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ตําบลชมภู ดังนี้
ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายไวในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โอนลด
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน (คําชี้แจงประกอบหนา 102) งบประมาณ
ตั้งไว 1,352,100 บาท ยอดเงินคงเหลือกอนโอนลด 1,176,160.00 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จํานวน 80,000 บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุ
กอสราง (คําชี้แจงประกอบหนา 105) งบประมาณตั้งไว 300,000 บาท ยอดเงิน
คงเหลือกอนโอนลด 300,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน 100,000 บาท
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจายรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 180,000 บาท เพื่อจายเปน
คาบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติเชน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คาขุดลอกลําเหมือง คาปรับปรุงถนน คา
ปรับปรุงซอมแซมอาคารฯลฯ
ระเบียบ / กฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
กระผม จึงขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติ
ใหโอนงบประมาณรายนจายประจําป พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจายรายการใหม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 180,000.- บาท ขอขอบคุณครับ
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

-ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการให ความ
เห็นชอบ อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจาย
รายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
,000.- บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 180
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

/สภาเทศบาล...

มติที่ประชุม

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

๑๙
สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจายรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 180,000.- บาท ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
– คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน (นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาลฯ)
ผมขอประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู เห็นชอบใหโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจายรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 180,000.- บาท ตามที่เสนอ
-กอนเขา สู วาระการประชุมครั้งตอไป กระผมขอพักรับประทานอาหาร
วาง
หนึ่งชั่วโมง โดยจะเริ่มประชุม ในเวลา 1 5.00 น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
ไดเขารวมประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ขออนุมัติพิจารณาใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม จํานวน 20 โครงการ
รวมเปนเงิน 2,652,000.- บาท (สองลานหกแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชมภูเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ

นายธวัช ชัยแกว

เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู ทุกทาน ในเรื่องการ
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ตามระเบียบขอกฎหมาย
ผมขอใหจาสิบตรีประสทธิ์ บัวเตา ปลัดเทศบาลตําบลชมภู เปนผูชี้แจง ครับ
จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา
ปลัดเทศบาลตําบลชมภู

ครับ กระผมจาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลชมภู ขอชี้แจง
ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
หมวด 8 เงินสะสม (ขอ 89) ซึ่งทางกองคลังไดแจงยอดเงินยสะสมที่สามารถนําไปใชได
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 15,849,412.01 บาท
หัก เงินฝากสะสม สมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล – บาท
สํารองเพื่อเปนคาใชจายดานบุคลากร 6 เดือน จํานวน 8,661,840 บาท
สํารองเพื่อเปนคาใชจายเบี้ยยังชีพคนชรา พิการ และเอดส 3 เดือน
จํานวน 3,674,400 บาท

/รายจาย...

๒๐
จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา
รายจายที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561
ปลัดเทศบาลตําบลชมภู
คางจายจํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 164,000 บาท
คงเหลือยอดเงินสะสม 3,349,172.01 บาท
หัก สํารองรายจายกรณีเกิดสาธารณภัย 10 % จํานวน 334,917.20 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จํานวน 3,014,258.81 บาท (สามลานหนึ่งหมื่นสี่พันสองรอยหาสิบสี่บาท
แปดสิบเอ็ดสตางค)
ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558หมวด 8 เงินสะสม
(ขอ 89)
2. ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7272 ลว. 26 ธันวาคม 2560
เรื่องแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในลําดับตอไป ขอใหทานนายกเทศมนตรีตําบลชมภูชี้แจงเหตุผลในการขอใชเงิน
สะสม ครับ
ขอบคุณทานปลัดเทศบาล ผมขอชี้แจงเหตุผล ตามที่ พ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖ แกไข
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐,๕๑ และพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)(๓)
(๔)(๕)(๑๓)(๑๗)(๑๘)(๒๗)(๒๙)(๓๑) ระบุวา “งานบํารุงทางบก ทางน้ํา รักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล”และพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (
10)17(27)และ 18
กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และ กรุงเทพมหานคร
มีอํานาจและหนาที่ในการสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
เทศบาลตําบลชมภู ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดประชาชนมี
หนาที่ในดานการบริการชุมชนและสังคมเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ไดดําเนินการสํารวจถนนภายในตําบลชมภู กองชางจึงไดจัดทํารายละเอียดโครงการจาย
ขาดเงินสะสม จํานวน 20 โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม
และเพื่อใหเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 89 ที่ระบุวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงิน
สะสมไดโดยไดรับอนุมัติ จากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (๑) ใหกระทําได
เฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไป ตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด” นั้น
นายธวัช ชัยแกว

๒๑
นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

ขอเท็จจริง
เทศบาลตําบลชมภู มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการบริการชุมชนและสังคม
เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และเพื่อเปนการแกไขปญหาและยกระดับถนน
และผิวทางใหมีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน
และในอนาคต จํานวน 20 โครงการ โดยจายขาดจากเงินสะสมดังตอไปนี้
1. โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน ซอยตรงขามปาชาบาน
หนองปาแสะหมู 1 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 264 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตารางเมตร) พรอมถมรองสวนเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 95,000.- บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน)
2. โครงการกอสรางและซอมแซมถนน บริเวณดานหนา หจก.เกริกไกรวัลย หมู 2
บานพญาชมภู จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
OVER LAY
กวาง 5.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
46.40 ตารางเมตร
จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.50 เมตร ยาว 45.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 161,000 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
3. โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน ซอย 4 หมู 2
บานพญาชมภู ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
(หรือพื้นที่ไมนอยกวา 216.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
4. โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสามแยกศาลาเอนกประสงค หมู
2
บานพญาชมภู จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โดยวิธี OVER LAY พื้นที่ไมนอยกวา 151.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา
99.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 96,000.- บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน)
5. โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 5 หมู 2 บานพญาชมภู ขนาดกวาง
2.50 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 132.50 ตาราง
เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 81,000.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
/6.โครงการตอเติม...

๒๒
6. โครงการตอเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 8 หมู 2 บานพญา
นายธวัช ชัยแกว ชมภู ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 107.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 61,000.-บาท (หกหมื่นหนึ่ง
พันบาทถวน)
7. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
OVER LAY ซอย 17
หมู 2 บานพญาชมภู ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 222.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน
75,000 .- บาท
(เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
8. โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 2 บานพญาชมภู
ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
11.70 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน)
9. โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน ซอย 6 หมู 3 บาน
สุพรรณ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 54,000.- บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน)
10. โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ซอย 9 หมู 3 บานสุพรรณ
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 32,000.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน)
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู 3 บานสุพรรณ
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา
396.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 233,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน)
12. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี OVER LAY บริเวณซอย
5 หมู 4 บานทาตนกวาว ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 98,000.- บาท (เกาหมื่นแปดพันบาท
ถวน)
13. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน บริเวณดานหลังปาชา
บานทาตนกวาว หมู 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 336.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 21,000.- บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
/14.โครงการปรับปรุง...

๒๓
14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
OVER LAY
นายธวัช ชัยแกว บริเวณหมู 4 บานทาตนกวาว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 576.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 212,000 .- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
15. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย 1 หมู 4 บานทาตนกวาว ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 2 บอ รวมความ
ยาวไมนอยกวา 21.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 96,000.-บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน)
16. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน บริเวณทางเชาบานนางคํา กอนแกว
หมู 4 บานทาตนกวาว ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 147.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 20,000.- บาท
(สองหมื่นบาทถวน)
17. โครงการขยายถนน คสล. สายสันตนหัก หมู 5 บานทุงขี้เสือ
จํานวน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร
(บริเวณสามแยกบานทุงขี้เสือ)
ชวงที่ 2 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 39.00 ตารางเมตร (เสริม
ทางโคงใหตรง)
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 236 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 199,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพัน
บาทถวน)
18. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
OVER LAY (สายเลียบน้ํารอง -รานแมคาดี) หมู 6 บานบุปผาราม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)
19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
OVER
LAY
(รานกวยเตี๋ยวออม-บานผูใหญบาน) หมู 7 บานแมสะลาบ
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
/20.โครงการ...

๒๔
20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบน้ํารอง) หมู 8
นายธวัช ชัยแกว บานศรีดอนมูล ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร (พรอมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ
0.30 - 0.50 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)
รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ เปนเงิน 2 ,652,000.-บาท (สองลานหกแสนหาหมื่น
สองพันบาทถวน)
ระเบียบ / กฎหมาย
1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แหงรัฐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงิน
งบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ รัฐพึง
ดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใช
อํานาจ หรือกระทําการ โดยมิชอบที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือ
กระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 67
ทวิ ระบุวา “การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะ
กระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว ”
และพ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐,๕๑
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)(๓)(๔)(๕)(๑๓)(๑๗)(๑๘)(๒๗)(๒๙)(๓๑) ระบุวา
“งานบํารุงทางบก ทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล”
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)(๓)(๔)(๕)(๑๓)(๑๗)(๑๘)(๒๗)(๒๙)(๓๑) ระบุวา
“งานบํารุงทางบก ทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล”
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ และ
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ขอ 89 ระบุวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
/(1)ใหกระทํา...

๒๕
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู สวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มภูนราย
ไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว
(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
6. หนังสืออําเภอสารภี ที่ ชม 0023.26/076 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
เรื่อง ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีสวนผสมของ
ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
ในการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม จํานวน 20 โครงการ ในครั้งนี้
เพื่อดําเนินการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน ทั้งนี้การดําเนินการ
ตามโครงการดังกลาวไดดําเนินการตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในทองถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 89 และตาม ประกาศ คสช. ที่
104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณากอนจะนําเงินสะสมมาใช
1. สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร ประมาณ 3 เดือน
2. สํารองจายกรณีเกิดสาธารณภัย โดยใหสํารองไวรอยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากการหักตาม รายการที่กําหนดไว
สําหรับหลักเกณฑในการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ภายในทองถิ่นตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2559
ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 4

/ตามมติ...

๒๖
ตามมติ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยใหการใชจายเงินสะสมให
นายธวัช ชัยแกว คํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู
จากระเบียบและหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสม เปนการแกปญหาความ
เดือดรอนและความตองการ ของราษฎรอยางแทจริง ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ราษฎรในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลชมภู จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการแตไมไดหมายความวา การปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ทุกกรณีจะตองยึดถือ
ระเบียบ กฎหมายโดยเครงครัดเสมอไป การ ปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุนตามแตสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีวิธี มองปญหาอยางรอบดาน โดยมองผลประโยชนของราษฎร
เปนสําคัญ และสามารถตอบสนองตอความตองการโดยมีฐานขอมูลการเขาเผชิญกับ
ปญหาการเขาถึงประชาชน และการมีประชาชนรวมมือในการแกปญหา เทศบาลตําบล
ชมภูจะตองสรางระบบกลไก ที่จะเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินงาน สอดคลองกับความตองการของประชาชน
อยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ดานหลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลัก ความคุมคาโดยใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน จึงขอรายงานใหทานประธานสภาเทศบาลตําบลชมภูและ ทานสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลชมภูไดทราบและพิจารณาในลําดับตอไปครับ
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงใหไดทราบแลวมีสมาชิกทานใดจะซักถาม
เพิ่มเติมอีก หรือไม (ไมมี) ถาไมมีทานใดซักถาม ดังนั้นจะขอมติที่ประชุม ในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256
2 ทีละ
โครงการ รวมจํานวนโครงการทั้งสิน้ 20 โครงการ รวมเปยนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,652,000.-บาท (สองลานหกแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) มีสมาชิกทานใด
เห็นสมควร ขอใหยกมือครับ

มติประชุมสภา

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ทีละโครงการ จํานวน ทั้งสิ้น 20 โครงการที่เสนอมา จํานวน เงิน
2,652,000.-บาท (สองลานหกแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
- คน
-งดออกเสียง
จํานวน ๑ คน
(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
- ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภูเห็นชอบให
พิจารณาการอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล จายขาดเงินสะสม ทีละรายการ จํานวน 20 โครงการ ตามที่ไดเสนอมา จํานวนเงิน
2,652,000.-บาท (สองลานหกแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยมติเห็นชอบจํานวน 9
เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ตามที่เสนอ

/ในลําดับ...

๒๗
นายประทวน มหายศ
ในลําดับตอไป ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู ในการพิจารณาการจายขาด
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ดังนี้
รายการที่ 1 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 264 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตารางเมตร) พรอมถมรองสวนเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภูกําหนด)
จํานวนเงิน 95,000 .00 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบ ใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 1 โครงการกอสรางถนน โดยการถมลูกรังบดอัดแนน
จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 264 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตารางเมตร) พรอมถมรองสวนเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 95,000.00 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน
- คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภูใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ 1 โครงการกอสรางถนน โดยการถมลูกรังบดอัดแนน จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 264 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ถนนดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตารางเมตร) พรอมถมรองสวนเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน
95,000.00 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบ 9 เสียงและงดออก
เสียง 1 เสียง

/นายประทวน...

๒๘
นายประทวน มหายศ

ครับ ตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256 2 รายการที่ 2 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน จํานวน 2 จุด
ดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
OVER LAY กวาง 5.80 เมตร
ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 46.40 ตารางเมตร
จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
หนึ่งพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยดมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 2 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
OVER LAY กวาง 5.80
เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 46.40 ตารางเมตร
จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 161,000.00 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง
จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

ประธานสภาเทศบาล

นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภาตําบลชมภูใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 2 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน จํานวน
2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี OVER LAY กวาง 5.80 เมตร
ยาว 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 46.40 ตารางเมตร
จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 247.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ตามที่เสนอ
ลําดับตอไปเปนการพิจารณา ใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 3 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา
216.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

/สภาเทศบาล...

๒๙
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 3 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 216.00
ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง
จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภา ตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 3 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัด
แนน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 216.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 20 ,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตามที่เสนอ ดวยมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสามแยกศาลา
เอนกประสงค หมู 2 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โดยวิธี
OVER LAY พื้นที่ไมนอยกวา 151.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 96,000 (เกา
หมื่นหกพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสามแยกศาลาเอนกประสงค
หมู 2 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โดยวิธี
OVER LAY พื้นที่ไมนอยกวา 151.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 96,000 .00 บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

/ประกาศ...

๓๐
นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสาม
แยกศาลาเอนกประสงค หมู 2 จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โดยวิธี
OVER LAY พื้นที่ไมนอยกวา 151.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน
96,000.00 บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียง
และงดออกเสียง 1 เสียง
ลําดับตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 5. โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.50 เมตร
ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 132.50 ตารางเมตร) (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 81,000 บาท
(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 5. โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.50 เมตร
ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 132.50 ตารางเมตร)
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 5. โครงการกอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา
132.50 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 81 ,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ตามที่เสนอ ดวยมติ
เห็นชอบ 9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง ครับ
นายประทวน มหายศ

ลําดับตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 6. โครงการตอเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 107.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 61 ,000บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

/สภาเทศบาล...

๓๑
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 6. โครงการตอเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 107.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 61 ,000บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 6 โครงการตอเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 107.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 61 ,000บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาท
ถวน) ตามที่เสนอ ดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง
นายประทวน มหายศ

ลําดับตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยวิธี OVER LAY ซอย 17 หมู 2 บานพญา ชมภู ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 74.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 222.00 ตารางเมตร)
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภูกําหนด)
จํานวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี OVER LAY
ซอย 17 หมู 2 บานพญา ชมภู ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา
0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 222.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 75 ,000 .00 บาท
(เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต โดยวิธี OVER LAY ซอย 17 หมู 2 บานพญาชมภู ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
74.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 222.00 ตารางเมตร)
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ตามที่เสนอ ดวยมติเห็นชอบจํานวน
9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง ครับ
/ลําดับตอไป...

๓๒
นายประทวน มหายศ

ลําดับตอไปเปนการพิจารณา ใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 8 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
หมู 2 บานพญา ชมภู ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11.70 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 8 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 2
บานพญา ชมภู ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11.70 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 102 ,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาท
ถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ
จํานวน - คน
-งดออกเสียง
จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)
ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ 8 โครงการซอมแซมถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต หมู 2 บานพญา ชมภู ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11.70 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 102 ,000 บาท
(หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) ตามที่เสนอครับ ดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียง และงดออก
เสียง 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไปเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 9 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรัง
บดอัดแนน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน
54,000
บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 9 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรังบดอัดแนน ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา
400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 54,000 บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง
จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)
/ประกาศ...

๓๓
นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 9 โครงการกอสรางถนนโดยการถมลูกรัง
บดอัดแนน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 54,000 บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน ) ตามที่เสนอ ดวยมติ
เห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียงครับ
ในลําดับตอไปเปนการพิจารณาขอความ เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา
400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน
9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภูใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
บดอัดแนน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) ตามที่เสนอ ดวย
มติเห็นชอบจํานวน 9 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
ตอไปเปนการพิจารณา ขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 396.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 233 ,000บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

/สภาเทศบาล...

๓๔
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 396.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 233,000บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 396.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน
233,000บาท (สองแสนสามหมื่นสามพัน
บาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง
ลําดับตอไป เปนการพิจารณา ขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 12 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยวิธี OVER LAY ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 98 ,000บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 12 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตโดยวิธี
OVER LAY ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภูกําหนด) จํานวนเงิน 98,000บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสม ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ 12 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตโดยวิธี OVER LAY ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่เทศบาลตําบลชมภูกําหนด) จํานวนเงิน 98,000บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) ตามที่
เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
/ลําดับ...

๓๕
นายประทวน มหายศ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 13. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
336.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 13. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
336.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 13. โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 336.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยวิธี OVER LAY ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 576.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 212 ,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยวิธี OVER LAY ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 576.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่เทศบาลตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)
/ประกาศ...

๓๖
นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภาใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยวิธี OVER LAY ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 576.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 212 ,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 15. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย 1 หมู 4
บานทาตนกวาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 2 บอ รวมความยาวไมนอยกวา 21.80 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 96,000บาท (เกาหมื่นหกพัน
บาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาล เทศบาลตําบลชมภู มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 15. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย 1 หมู 4
บานทาตนกวาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 2 บอ รวมความยาวไมนอยกวา 21.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 96 ,000บาท (เกาหมื่นหกพัน
บาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)
ประกาศมติที่ประชุมสภาใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 15. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย 1 หมู 4
บานทาตนกวาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 2 บอ รวมความยาวไมนอยกวา 21.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 96 ,000บาท (เกาหมื่นหกพันบาท
ถวน) ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ

/ลําดับ...

๓๗
นายประทวน มหายศ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 16. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 147.00
ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด)
จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่16. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไมนอยกวา
147.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาล สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่16. โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 147.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 20 ,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติ
เห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 17. โครงการขยายถนน คสล. สายสันตนหัก หมู 5
บานทุงขี้เสือ จํานวน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร (บริเวณสามแยก
บานทุงขี้เสือ)
ชวงที่ 2 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 39.00 ตารางเมตร (เสริมทางโคงให
ตรง)
ชวงที่ 3 ขนากวาง 2.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 236 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 199,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
สมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

/สภาเทศบาล...

๓๘
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 17. โครงการขยายถนน คสล. สายสันตนหัก หมู 5 บานทุงขี้เสือ
จํานวน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร (บริเวณสาม
แยกบานทุงขี้เสือ)
ชวงที่ 2 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 39.00 ตารางเมตร
(เสริมทางโคงใหตรง)
ชวงที่ 3 ขนากวาง 2.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 236 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 199,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 17. โครงการขยายถนน คสล. สายสันตน
หัก หมู 5 บานทุงขี้เสือ จํานวน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร (บริเวณสามแยก
บานทุงขี้เสือ)
ชวงที่ 2 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 39.00 ตารางเมตร
(เสริมทางโคงใหตรง)
ชวงที่ 3 ขนากวาง 2.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 236 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 199,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ตามที่เสนอ
ดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ

ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลทติกคอนกรีต OVER LAY (สายเลียบ น้ํารอง –รานแมคาดี) หมู 6 บานบุปผาราม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 490 ,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน) สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

/สภาเทศบาล...

๓๙
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต OVER LAY
(สายเลียบ น้ํารอง –รานแมคาดี) หมู 6 บานบุปผาราม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมพู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ 18 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต OVER LAY (สายเลียบ น้ํารอง –รานแมคาดี)
หมู 6 บานบุปผาราม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลตําบล ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 490 ,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)ตามที่
เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ

ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลทติกคอนกรีต OVER LAY (รานกวยเตี๋ยวออม-บานผูใหญบาน) หมู 7 บานแมสะ
ลาบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 310 ,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต OVER LAY (รานกวยเตี๋ยวออม-บานผูใหญบาน) หมู 7 บานแมสะลาบ
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

/ประกาศ...

๔๐
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562รายการที่ 19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต OVER LAY (รานกวยเตี๋ยวออม-บานผูใหญบาน) หมู 7
บานแมสะลาบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล
ชมภู กําหนด) จํานวนเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามที่เสนอดวยมติ
เห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ
ลําดับตอไป เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายเลียบน้ํารอง) หมู 8 บานศรีดอนมูล ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร (พรอมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ
0.30 – 0.50 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบล ชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 199,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) สมาชิกสภา
เทศบาลฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลชมภูมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ 20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเลียบน้ํารอง)
หมู 8 บานศรีดอนมูล ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร (พรอมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ
0.30 – 0.50 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 199,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ดวยมติ
-เห็นชอบ
จํานวน 9 คน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - คน
-งดออกเสียง จํานวน ๑ คน(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ

ประกาศมติที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลชมภู ใหความเห็นชอบและอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายเลียบน้ํารอง) หมู 8 บานศรีดอนมูล ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร (พรอมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ
0.30 – 0.50 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตําบลชมภู
กําหนด) จํานวนเงิน 199
,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน
)
ตามที่เสนอดวยมติเห็นชอบจํานวน 9 เสียงและงดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ

/เรื่องแจง...

๔๑
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
8.1 โครงการเทศบาลตําบลชมภูสัญจร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 1 รายการ
แผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 30,000.- บาท
8.2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.)
จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561
–
2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 30,000.- บาท

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

ในลําดับตอไป ขอใหนายกเทศมนตรีตําบลชมภู แจงเรื่องอื่น ๆใหสภาเทศบาลทราบใน
ลําดับตอไปครับ เชิญครับ

นายธวัช ชัยแกว

นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

ครับ ผมขอชี้แจงเรื่องใหสภาเทศบาลตําบลชมภู ทราบ ดังนี้
รายการที่ 1 โครงการเทศบาลตําบลชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน ประจําป 2562
เรื่องเดิม
ดวยกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ไดมีการพัฒนาใหบริการประชาชน โดย
มีการจัดตั้ง “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข ” เปนหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในลักษณะ
หนวยบริการเบ็ดเสร็จ( One Stop Service) เขาไปใหบริการในพื้นที่ทุกหมูบาน เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับประชนลดภาระคาใชจายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน
โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน อําเภอสารภี จึงไดสงแผนโครงการเทศบาลตําบล
สัญจรพบประชาชน ประจําป พ.ศ.2562 ใหกับเทศบาลตําบลชมภู เพื่อจะไดจัดทําแผน
โครงการศูนยดํารงธรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ผนวกรวมกับเทศบาลตําบลทุกแหง ตามหนังสือ
อําเภอสารภี ที่ ชม 1218/ว 4228 ลง 20 สิงหาคม 2561 และไมไดจัดตั้งงบประมาณ
โครงการเทศบาลตําบลสัญจรพบประชาชน ประจําป พ.ศ.2562 ไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562
ขอเท็จจริง
ดังนั้น เพื่อใหเปนการตามนโยบาย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตําบลชมภูจึงไดจัดทําโครงการเทศบาลตําบลชมภูเคลื่อนที่พบประชาชน
ประจําป 2562 ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขาวสารรวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
เพื่อรับทราบปญหาตางๆ ของประชาชนในทองถิ่น อีกยังชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทาง
มารับบริการของประชาชน ทั้งนีโ้ ครงการจะมีการใหบริการจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกที่เขารวมโครงการ เชน การใหบริการรับชําระภาษีทองถิ่นและภาษีอื่นๆ การให
คําปรึกษาขออนุญาตกอสราง การรับแจงเรื่องราวรองทุกข การใหบริการดานสุขภาพ ฯลฯ
ตลอดจนรวมซักถามปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผูบริหาร ซึ่งจะมาตอบปญหา
ขอของใจและรวมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเทศบาลตําบลชมภูจึงไดจัดทํา
โครงการเทศบาลตําบลชมภูสัญจร พบประชาชนประจําป พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ โครงการเทศบาลตําบลชมภูสัญจรพบประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562
จํานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)
/รายการที่2...

๔๒
นายธวัช ชัยแกว

นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

.

รายการที่ 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.)
เรื่องเดิม
ดวยเทศบาลตําบลชมภู โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหาร ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน ( 5 ส.) ขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและใหหนวยงานภายในสํานักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ เปนการจัดระเบียบและสภาพแวดลอมที่ดีใหกับองคกร
มีการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี มีความเปนระเบียบ มีความ
สะอาดควบคูกันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชนที่
เห็นชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม 5 ส ไดแก สถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมการทํางาน
สะอาด ปราศจาก สิ่งสกปรก บุคลากรที่สุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทํางาน
มากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซอนลง เปนการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และ
งบประมาณของหนวยงาน
ขอเท็จจริง
ดังนั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่ม
คุณภาพงานบริการใหมีมาตรฐานรวมทั้งชวยพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการพัฒนาไปสูระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป เทศบาลตําบลชมภู
จึงจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน ( 5 ส.) งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (
5 ส.)
จํานวน 1 รายการ (แผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)
เรื่องที่ 3 เรื่องประปาหมู 9 ที่ไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลไปแลวนั้น ขอใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลชมภู ชวยกันชี้แจงและทําความเขาใจกับชาวบาน เนื่องจากพื้นที่ไม
เหมาะสม จึงไมสามารถดําเนินการได ประกอบกับทางวัดยังไมไดทําเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ที่ดิน จึงไมสามารถจะดําเนินการได
เรื่องที่ 4 เกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารจัดการขยะภายในตําบลชมภู โดยจะมีการ
ลงนามขอตกลง หรือการทํา MOU รวมกับผูนําชุมชน อาทิเชน กํานันและผูใหญบานในพื้นที่
ตําบลชมภูรวมไปถึงวัดทุกวัด โรงเรียนทุกโรงเรียน,ฯลฯ ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
ณ เทศบาลตําบลชมภู โดยขอความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภูทุกทานเขา
รวมงานในครั้งนี้ ดวย ซึ่งรายละเอียดขอใหเจาหนาที่กองสาธารณสุขเปนผูชี้แจงครับ

/ดิฉัน...

๔๓

๔๔

