รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายเสริง จินดาพันธ
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๔. นางมณี ศรีประสิทธิ์
๕. นายวิมล กลาวาจา
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง
๘. นายแสวง ชูไทย
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวงเดือน ศิรวิ งศ
๒. นางกณิศา จันทรงาม
๓. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๔. นายประสิทธิ์ ทศดร
๕. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
๖. นางกาญจนา ศรีประสิทธิ์
๗. นายสรพงศ คำชำนิ
๘. นายวิรตั น ทวยยมีฤทธิ์
๙. นายชวน ตุมนาค
๑๐. นายบุญนำ การกรณ
๑๑. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๑๒. นายนฤบล มณีเนตร
๑๓. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
นักบริหารงานการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาสำนักปลัด
/เริ่มประชุม...

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน เขาหองประชุม
และเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ เจ าหนา ที่งบประมาณ ผูอ ำนวยการกองคลั ง ผู อ ำนวยการกองช าง และ
เจาหนาที่ผูบันทึกการประชุม รวม ๕ คน เขาหองประชุมและผูเขารวมประชุม ผาน Application LINE Meeting
จำนวน ๘ คน โดยมีนายนาวิน แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
และกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึง
หนาสุดทายเปนที่เรียบรอยและสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอความหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมีผูใดขอแกไข

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค
ประชุมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทูถาม
-ไมมี-

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
๔.๑ เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๑.๑ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
/นายนาวิน...

๓

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เมื่อคราว สมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑
ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ มีมติรับหลักการแหง
รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ในวาระที่ ๑ ไปแลวนั้น
- ขอเชิญ ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แ จงขอระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข อง ให
สมาชิกสภาฯไดรับทราบ

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะ
ส งให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให ป ระธานสภาท อ งถิ่ น ส งรา งเทศ
บัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และใหที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย
ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
เทศบัญ ญัตินั้น ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี
หรือ ไม มี ก ารแก ไขเพิ่ ม เติ ม ในตอนหรื อ ข อ ใดบ า ง การแปรญั ต ติ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญั ต ติเกี่ ย วดว ยการแปรญั ตติ นั้น เปน ประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญั ตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการ
แปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจง
ขอสงสัย ตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข อ ๕๑ ในการพิ จ ารณารา งข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให ป รึ ก ษาเรี ย ง
ตามลำดับขอ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น
เวนแตที่ ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่นฯ
ขอ ๕๓ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ
หรือไม
ขอ ๕๙ การแปรญั ตติรางขอบัญ ญั ติงบประมาณ จะกระทำไดเฉพาะ
การขอลดรายจายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจำนวน
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น รับ รองเช น เดี ย วกั บ การเสนอญั ต ติ คำแปรญั ตติ ให เสนอ
ลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภา
ทองถิ่น กำหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง
/ขอ ๖๐...

๔

ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับ
คำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่น
เปนผูแปรญัตติ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอผูกพัน
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
(๒) รายจายซึ่งเปนจำนวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม
ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
- ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน
บัน ทึกความเห็น คณะกรรมการแปรญั ตติแ ละมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ดังนี้
- ตามที่ ผู บ ริ ห ารได เ สนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอง
ประชุมเทศบาลตำบลกงรถ และสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพิจารณาและมีมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ และกำหนดใหยื่ น เสนอคำขอแปรญั ต ติรางเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบล
กงรถ และกำหนดวันประชุมเพื่อ พิจ ารณาคำเสนอขอแปรญั ตติในวัน ที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
คณะกรรมการแปรญั ตติฯขอรายงานผลการรับคำแปรญั ตติและมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้
๑. ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา ปรากฏวามีผูยื่นเสนอ
ขอแปรญัตติฯ จำนวน ๓ ราย มีการยื่นแปรญัตติรวมทั้งหมด ๗ ขอ
๒. ไดพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

/คำแปรญัตติที่ ๑…

๕

คำแปรญัตติที่ ๑ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ

คำแปรญัตติที่ ๑
แผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย คาบำรุงรักษา
และซอมแซม
งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๐

นางมณี ศรีประสิทธิ์
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
เคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปน
โครงการใหม
๑ . โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บานสี่แยก หมู ๖ จากศาลตาปูถึงบ านหนอง
เมืองต่ำ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนมูลดินเสริมหินคลุก
บานกงรถ หมู ๑ จากนานายอภิ ชัย ถึ งถนน
สายกงรถ - โนนขี้ตุนงบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ
- สมควรตัดลด
รายจาย(โคน) ตาม
คำเสนอขอแปรญัตติ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ
ขอสงวน
คำแปรญัตติไวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูชี้ขาด

มติของคณะกรรมการ มติของ
แปรญัตติ
สภาทองถิ่น
-มี ม ติ เป น เอกฉั น ท ๔
เสียง เห็นควร
ตั ด ลดรายจ า ย(โค น )
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ)

คำแปรญัตติที่ ๒ ขอลดจำนวนเงินที่ขอจาย(ตัด)แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย งบประมาณ
๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น
คำแปรญัตติที่ ๒
แผนงานงบกลาง
เงินสำรองจาย
งบประมาณ
๒๕๐,๔๐๑ บาท
หนา ๑๒๐

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ
นางมณี ศรีประสิทธิ์
ขอแปรญั ต ติ ก ารขอลดจำนวนเงิน ที่ข อจ า ย
(ตั ด ) แผ นงานงบกลาง เงิ น ส ำรองจ า ย
งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ให
เหลือ ๔๐๑ บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บานหัวทำนบ หมู ๒ จากหลังโรงเรียน
ถึงลำหวย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บานหนองบัวรอง หมู ๔ นานางพะเยาว
ถึงนานายวิไล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ
- สมควรลดจำนวน
เงินที่ขอจาย(ตัด)
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ
ขอสงวน
คำแปรญัตติไวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูชี้ขาด

มติของคณะกรรมการ มติของ
แปรญัตติ
สภาทองถิ่น
-มี มติ ๓ เสี ย ง เห็ น
ควรลดจำนวนเงินที่ขอ
จาย(ตัด) ตามคำเสนอ
ขอแปรญัตติ
- งดออกเสียง ๒ เสียง
(ประธานฯ,
นายอาทิตย)

/คำแปรญัตติที่ ๓...

๖

คำแปรญัตติที่ ๓ ขอตัดลดรายจาย(โคน) โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ
การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓
ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ

คำแปรญัตติที่ ๓
แผนงานบริหารทั่วไป
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติฯ
โครงการอบรมความรู
เกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการการพัฒนาองคกร
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางมณี ศรีประสิทธิ์
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) โครงการ
อบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ
การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
๑. โครงการใหม คสล.บานหัวทำนบ จากนา
นายดอน สายสุด ถึงถนนหัวทำนบ - หนองนา
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ

มติของ
คณะกรรมการ
แปรญัตติ

- สมควร
ตัดลดรายจาย(โคน)
ตามคำเสนอ
ขอแปรญัตติ

- มติเปนเอกฉันท ๔
เสียง เห็นควร
ตัดลดรายจาย(โคน)
ตามคำเสนอ
ขอแปรญัตติ
- งดออกเสียง ๑
เสียง(ประธานฯ)

มติของ
สภาทองถิ่น

คำแปรญัตติที่ ๔ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น
คำแปรญัตติที่ ๔
แผนงานเคหะและชุมชน
คาวัสดุ
วัสดุกอสราง งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ
นายสมนึก นิจพลกรัง
- สมควรตัดลด
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน)แผนงานเคหะ รายจาย(โคน) ตาม
และชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ คำเสนอขอแปรญัตติ
๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท - นายกเทศมนตรี
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
ตำบลกงรถ
๑. โครงการใหมปรับปรุงถนนหินคลุก
ขอสงวน
บานโคกแค หมู ๗ จากสวนนานายไสว
คำแปรญัตติไวให
เนินทอง ถึงนานางอุไรวรรณ
สภาเทศบาลตำบล
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
กงรถ เปนผูชี้ขาด
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

มติของ
คณะกรรมการ
แปรญัตติ

มติของ
สภาทองถิ่น

- มติเปนเอกฉันท ๔
เสียง เห็นควร
ตัดลดรายจาย(โคน)
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- งดออกเสียง ๑
เสียง(ประธานฯ)

/คำแปรญัตติที่ ๕...

๗

คำแปรญัตติที่ ๕ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔
ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ

คำแปรญัตติที่ ๕
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและประปา
คาใชสอย คาบำรุงรักษา
และซอมแซม งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายอำนวย โคตรชมภู
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔
ใหเหลือ ๐ บาท
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บานซาเลือด หมู ๓ จากศาลตาปู ซาเลือด
บานโคกซาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ

มติของ
คณะกรรมการ
แปรญัตติ

- สมควร
ตัดลดรายจาย(โคน)
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
-นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ
ขอสงวน
คำแปรญัตติไวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถเปนผูชี้ขาด

มีมติเปนเอกฉันท ๔
เสียง เห็นควร
ตัดลดรายจาย(โคน )
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- งดออกเสียง
๑ เสียง(ประธานฯ)

มติของ
สภาทองถิ่น

คำแปรญัตติที่ ๖ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น
คำแปรญัตติที่ ๖
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน งบประมาณ
๒๑๓,๐๐๐ บาท

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ
นายอำนวย โคตรชมภู
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา
๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปน
โครงการใหม
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บานโนนขี้ตุน หมู ๕ จากบานนายสนอง
คตโคตร ถึงถนนกงรถซาเลือด งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการคสล.บานหนองซำ หมู ๘ จาก
บานนางสาม พิเศษ ถึงถนนลาดยาง
สายหนองซำ - โนนขี้ตุน งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ
- สมควรตัดลด
รายจาย(โคน)
ตามคำเสนอ
ขอแปรญัตติ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ
ขอสงวน
คำแปรญัตติไวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูชี้ขาด

มติของคณะกรรมการ มติของ
แปรญัตติ
สภาทองถิ่น
-มี ม ติ เป น เอกฉั น ท ๔
เสียง เห็นควร
ตั ด ลดรายจ า ย(โค น )
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ)

/คำแปรญัตติที่ ๗...

๘

คำแปรญัตติที่ ๗ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท
รางเทศบัญญัติ
ของผูบริหารทองถิ่น
คำแปรญัตติที่ ๗
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนและประชาชน
งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท

สมาชิกสภาฯ
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ

ความเห็น
ของกรรมการ
แปรญัตติ

นายอำนวย โคตรชมภู
ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
- สมควรตัดลด
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ รายจาย(โคน) ตาม
แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน
คำเสนอขอแปรญัตติ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔
ใหเหลือ ๐ บาท
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
๑. โครงการขยายเขตไฟฟา บานโคกแค จาก
บานนางสรอย สุภาวะหา ถึงนานายหอม นารี
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น
ตามขอ ๖๐

มติของคณะกรรมการ มติของ
แปรญัตติ
สภาทองถิ่น
-มี ม ติ เป น เอกฉั น ท ๔
เสียง เห็นควร
ตั ด ลดรายจ า ย(โค น )
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้
๑. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน ๖ รายการ
๑. แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท
๒. แผนงานบริห ารทั่ ว ไป รายจา ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติฯ โครงการอบรมความรูเกี่ ย วกั บ
หลักการบริหารจัดการการพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท
๓. แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ
๐ บาท
๔. แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ า และประปา ค า ใช ส อย ค าบำรุ ง รัก ษาและซ อ มแซม
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท
๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท
หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท
๖. แผนงานศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ โครงการแข ง ขั น กี ฬ าเด็ ก และเยาวชนและ
ประชาชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท
๒. การขอลดจำนวนเงินที่ขอจาย(ตัด) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน ๑ รายการ
๑. แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท
๓. นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขอสงวนคำแปรญัตติไวใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ เปนผูชี้ขาด
๔. ในสวนที่ไมมีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ถือวาคงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอ
/เห็นควร...

๙

เห็นควรนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาดำเนินการในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ ใหทานสมาชิกฯ
ไดทราบแลว ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติดังนี้
๑. ในสวนที่ไมมีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ใหถือวาคงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอ
๒. ขอใหสภาเทศบาลตำบลกงรถพิจารณา ในสวนที่นายกเทศมนตรีตำบล
กงรถ ขอสงวนคำแปรญัตติไวใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ เปนผูชี้ขาด
- ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอ แต ง ตั้ ง ที่ ป ระชุ ม สภาเป น คณะกรรมการเต็ ม สภา โดยมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถเป น ประธานคณะกรรมการเต็ม สภา เพื่ อ
พิจ ารณาเห็ นชอบราง เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจา ย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตอไป
- ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ปรึกษาเรียงลำดับขอตามที่คณะกรรมการแปร
ญัตติฯเสนอ ดังนี้
๑. แผนงานเคหะและชุ ม ชน ค า ใช ส อย ค า บำรุ ง รั ก ษาและซ อ มแซม
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท
- ขอเชิญ นางมณี ศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย
คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ เพื่อตั้งจาย
เปนโครงการใหม
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานสี่แยก หมู ๖ จากศาลตาปู ถึง
บานหนองเมืองต่ำ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนมูลดินเสริมหินคลุก บานกงรถ หมู ๑ จากนา
นายอภิชัย ถึง ถนนสายกงรถ- โนนขี้ตุน
- เนื่องจากดิฉันมีความตั้งใจอยากพัฒนา และเห็นความเดือดรอนของประชาชน
ในเรื่องถนน และดูเหมือนวามีการตั้งงบประมาณ คาบำรุงรักษาและซอมแซม ซ้ำ
กัน จึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอใหผูยื่นเสนอขอแปรญัตติฯชี้แจงวาแผนงาน
ดังกลาว ไมสำคัญอยางไร จึงตองตัดงบประมาณแผนงานดังกลาวออก
/นายนาวิน...

๑๐

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- นางมณี ศรีประสิทธิ์ ไดชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรบั ทราบแลว
วาอยากพัฒนา

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับ นายวิมล กลาวาจา ตามที่ทานชี้แจง
ทานไมไดบอกวา งบประมาณในแผนงาน ดังกลาว ไมสำคัญตรงใหน จึงตองตัด
ออก ถามองในความสำคัญโครงการที่ทานขอใหเสนอใหมก็สำคัญ แตทานตองทำ
ความเขาใจวา ตามระเบียบหามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอตอบแทน นางมณี ศรีประสิทธิ์ เนื่องจาก ในราง
เทศบัญญัติ ป ๒๕๖๕ มีคาบำรุงรักษาและซอมแซม ซ้ำกันหลายที่

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ผมเห็นวาผูยื่นเสนอแปรญัตติมีเหตุผลและยื่นถูกตองตามระเบียบแลว
โครงการที่เสนอใหมเปนอำนาจของผูบริหาร

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันขอใหผูบริหารชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้ง
งบประมาณในแผนงาน ดังกลาว

นายหนูนา มูลยาพอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมในฐานะสมาชิกสภาฯใหม ฟงไปฟงมายังไมเขาใจ
อยากทราบวาถาแปรตัดไป จะไดโครงการใหมหรือไม

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน การแปรญัตติตัดลดและขอเสนอตั้งจายรายการใหม
หากผูบริหารเห็นดวยแลวเสนอโครงการเขาไปใหม ก็จะไดโครงการใหม

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอตอบคำถาม นายหนูนา มูลยาพอ ในรางเทศบัญญัติฯ
ป พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ยื่นขอแปรญัตติตัดลดรายจาย ตัดแลวงบประมาณในสวนนั้นก็
จะหายไปเลย หากมีเหตุจะตองใชจายงบประมาณก็ไมสามารถใชจายได

นายหนูแดง ยั่งยืน
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไดตรวจสอบแลวพบวา คาบำรุงรักษาและซอมแซม
มีตั้งไวแลวในหนา ๓๔ หนา ๙๐ และหนา ๙๔ ผมวามันซ้ำซอนกัน

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันไดตรวจสอบแลวพบวาซ้ำซอนกันจริง ในหนา ๓๔
หนา ๙๐ และหนา ๙๔

/นายเสริง...

๑๑

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน จากคำชี้แจงของผูยื่นขอแปรญัตติ ที่วาตั้ง คาบำรุง
รักษาและซอมแซม ซ้ำซอนกันนั้น ทานจะตองศึกษารายละเอียด
การตั้งงบประมาณใหชัดเจน ซึ่งที่ทานวา คาบำรุงรักษาและซอมแซม
ซ้ำซอนกันนั้น ขอเสนอแนะวา ใหทานตรวจสอบวา งบประมาณดังกลาวนั้น
อยูคนละสวน คนละงาน และคนละแผนงาน หั วขอเหมือนกัน แตรายละเอียด
สำหรับการเบิกจายแตกตางกัน
- สำหรับ งบประมาณที่ ทา นแปรขอตัดทิ้ งไปนั้น ในวาระที่ ๓ ขั้น ลงมติวงเงิน
เหลื อ เท าไร ก็ ตั้ งเป น เทศบั ญ ญั ติ เท า นั้ น ผู บ ริ ห ารก็ จ ะดำเนิ น การทำเท า ที่ มี
งบประมาณ
- ผมเขาใจวาการทำงานมีทั้งถูกใจและไมถูกใจ เปน ธรรมดา การออกเสียงเป น
สิทธิของทาน ทานจะแปรตัดก็คือตัด แตทานไดคิดหรือไมวาผลที่ไดจากการแปร
ตัดคืออะไร
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเ ขารวมประชุมทุกทาน ผมขอสอบถามวา งบซอมแซมป ๒๕๖๔ ตั้งไว
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถาซอมจริง ๆ จะหมดถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม ถาถนนพัง
อีกจะมีงบประมาณซอมหรือไม

นายอาทิตย พิเศษ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเขาใจวา ทุกทานที่เขามาในสภาแหงนี้ ทุกทานอยาก
พัฒ นา ในรางเทศบัญ ญั ติ ที่ผูบ ริห ารเสนอมานี้ ในเมื่ อ เสนอแปรญั ต ติ ตั ดแล ว
ยอดเงินงบประมาณมันหายไปเลย จะตัดทำไม ในการพิจารณากอนหนานี้
งานนโยบายและแผนไดชี้แจงชัดเจนแลว โครงการที่ผูขอแปรเสนอใหม นั้น ไมมี
ในแผนพัฒนา ณ เวลานี้ทุกทานควรสามัคคีกัน

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ถาทานกลัวเงินงบประมาณตกไปก็ใหผูบริหารรับรอง
และเสนอโครงการขึ้นมา

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการขอยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ ทานจะตองรูวา
ยื่นขอแปรตัดลดแลวไดประโยชนอะไร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- โครงการที่ผูยื่นขอแปรญัตติเสนอใหม ไมมีอยูในแผนพัฒนาฯ ผมวา
ถาฝาย บริหารหรือเจาหนาที่จริงใจ ทำไมไมปรับแผนฯเพื่อรองรับโครงการที่ยื่น
เสนอขอแปรญัตติฯ กอนจะออกรางเทศบัญญัติควรจะมีการพูดคุยกันกอน
ทานจะตองเขาใจวาสมาชิกไดหาเสียงกับพี่นองประชาชน ทานจะมาพูดวา
อันนั้น อันนี้ ผิดระเบียบ ไมได
/นางวงเดือน...

๑๒

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
- ขอนำเรียนวา ฝา ยบริห ารมีค วามจริงใจที่จะพัฒ นา และขอชี้แ จงวา แตล ะ
ประเด็น ดังนี้
- กอนที่จะออกรางงบประมาณ นี้ ดิฉันไดมอบหมายให นายสรพงศ
คำชำนิ รองนายกเทศมนตรี ประสานกับสมาชิกทั้ง ๑๒ ทานกอนที่
จะทำรางงบประมาณแลว
- ในส ว นการขอแปรญั ต ติ ตั้ งรายจ า ยขึ้ น ใหม นั้ น ฝ า ยบริห ารไม
สามารถรับรองและตั้งจายตามโครงการที่ผูยื่นเสนอขอแปรญัตติได
ตามขอ ๖๐ นั้น เนื่องจากโครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่ง
ฝายบริหารไดปฏิบัติตามระเบียบ
- การที่นายกไมเสนอโครงการใหมตอให นั้ น ฝายบริห ารไมไดเชื่ อ
ปลัดหรือเจาหนาที่ แตฝายบริหารเชื่อระเบียบและกฎหมาย
- หากสมาชิกทานใดมีขอสงสัย หรือเสนอแนะความเดือดรอนหรือ
ความตองการของพี่นองประชาชน ท านสามารถสอบถามได โดย
ตรงที่นายกเทศมนตรี
- คาบำรุงรักษาและซอมแซม ฝายบริหารตั้งไวเพื่อจายเปนคาซอมแซม ทรัพยสิน
บำรุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ ส ำนั ก งาน หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย สิ น ประเภทที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกงรถ ถาไมตั้งไว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีอะไรชำรุดเสียหาย จะไมสามารถดำเนินการ
ซอมแซมได จึงเห็นวามีความจำเปน ตองตั้งงบประมาณไว แตถาไมไดใชห รือมี
งบประมาณเหลือ ฝายบริหารจะพิจารณาโอนไปไวในงบกลาง สำหรับชวยเหลือ
ประชาชน

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเพิ่มเติมการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๐ นั้น เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน บำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงาน
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย สิ น ประเภทที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบใหใชงานไดตามปกติ โดยการจางเหมา การใชแรงงาน ฯลฯ เชน เกรด
ปรับ แตงผิวจราจร ที่ช ำรุดเสีย หายในพื้น ที่เทศบาลตำบลกงรถ การซอมแซม
รถยนต เครื่องสูบน้ำ(กองชา ง)(ตั้งจายจากเงิน รายได)ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หนาที่ ๒๕๒ ขอ ๑๒ หากตัดงบประมาณในสวนนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะไมมีงบประมาณในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
/๒. ทานใด...

๑๓

๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ
ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
๑ เสียง เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอยคาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
๒. แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐
ใหเหลือ ๔๐๑ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นางมณี ศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- ขอแปรญั ต ติ ลดจำนวนเงิน ที่ข อจาย(ตัด ) แผนงานงบกลาง เงิน สำรองจ า ย
งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท เพื่ อตั้งจายเป น
โครงการใหม คือ
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานหัวทำนบ หมู ๒ จากหลังโรงเรียน ถึงลำ
หวย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองบัวรอง หมู ๔ นานางพะเยาว ถึงนา
นายวิไล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- เนื่ อ งจากเห็ น ความเดื อ ดร อ นของประชาชนในเรื่ อ งถนน จึ ง เห็ น ควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน และหากตองการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ควรนำ
เงินสะสมสำรองจาย มาใช
/นางวงเดือน...

๑๔

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมระชุมทุกทาน
ดิฉันขอชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ เงินสำรองจาย เพื่อจาย
เปนเงินสำรองจายในกรณี ฉุกเฉินเรงดวนหรือจำเปนตองรีบดำเนินการ และเปน
ภารกิจของเทศบาลตำบลกงรถหรือกรณีตั้งงบประมาณรายจายไว แตไมเพียงพอ
จายตามความเหมาะสมและเพื่อ จายเป น เงิน สำรองจ ายในกิ จ การสำคั ญ บาง
ประการซึ่ง เทศบาลไม ได ตั้งงบประมาณเพื่ อการนั้ น ไว แ ต มีค วามจำเป น ต อ ง
เบิกจาย เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินสำรองจายใชในกรณีแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน เยียวยาผูประสบวาตภัย โรคลัมปสกิน และโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
๑. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการตั้งงบประมาณ แผนงานงบกลาง ประเภท
เงินสำรองจาย ดังนี้
- รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายที่องคกรปกครองสวนท องถิ่น มี
ภาระผูก พัน ตอ งจ าย และเป นรายจา ยที่ ตั้งไว เพื่ อ จัดสรรให ห น ว ยงานต าง ๆ
เบิ ก จ า ย กรณี ที่ ไม มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ คำสั่ ง หรื อ หนั ง สือ สั่ งการ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป นการเฉพาะ ใหสำนัก ปลัดองคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น หรือ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณามอบให ห น ว ยงานตามที่ ส มควรเป น
หนวยงานผูเบิกจาย
- ประเภทเงินสำรองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสา
ธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิ ด สาธารณภั ย หรือ กรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ บรรเทาป ญ หาความเดื อ ดรอ นของ
ประชาชนเปนสวนรวม
- การตั้ ง งบประมาณ งบกลาง เงิ น สำรองจ า ย ตั้ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ หมวด ๒ ลักษณะของงบประมาณ
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกำหนดใหมีเงินสำรองจายใน
งบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป องกัน และ
ยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภั ย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่ อ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได
การใชเงินสำรองจายตามวรรคหนึ่งเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น
๒. กรณีทานสงสัยวา เหตุใดไมนำเงินสำรองจายสะสมมาใช ขอเรียนวา ขณะนี้
เรากำลังพิจารรณางบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง
ตองใชเงินสำรองจาย ในแผนงานงบกลาง ใหหมดกอน หากไมเพียงพอจึงไปใช
เงินสะสม
- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

/๑. ทานใด...

๑๕

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ
ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๖ เสียง คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา แผนงานงบกลาง
เงินสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐
- งดออกเสียง ๖ เสียง
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. งดออกเสียง ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
๓. แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป รายจ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการฯ
โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ การพัฒนาองคกร
และทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นางมณี ศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเข ารวมประชุ มทุ กท าน ดิ ฉั นเสนอขอแปรญั ตติ รางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓
ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหัวทำนบ จากนานายดอน สายสุด
ถึงถนนหัวทำนบ หนองนา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- เนื่องจากป จจุ บั นสถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิ ด - ๑๙)
และตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดตอ แนวโนมนาจะไมไดดำเนินการ
ตามโครงการ และเห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนน จึงเห็นควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน
/นางวงเดือน...

๑๖

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขอนำเรียนตอสภาฯ ดังนี้
๑. ในสวนของเหตุผลผูเสนอยื่นแปรญัตติฯ ดิฉันเห็นดวยวาปจจุบันเรา
อยูในสถานการณ ของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) แตถา ใน
อนาคต ความรุน แรงของโรคลดลง รัฐบาลมี น โยบายการเดิ น ทางหรื อให จั ด
โครงการได อี ก ทั้งฝ ายบริห ารเป น ชุด ใหม สมาชิ ก สภาเทศบาลก็เป น ผู ได รั บ
เลือกตั้งมาใหม จำเปนจะตองไดรับการพัฒ นาความรูเกี่ยวกับหลักการบริห าร
จัดการ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ฝายบริหารไดเล็งเห็นความสำคัญในขอนี้ จึงได
ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ การ
พัฒนาองคกรฯขึ้น หรือหากไมไดใชจายจริง ๆก็สามารถโอนไปทำโครงการอื่น ๆ
ได
๒. ในส ว นการขอแปรญั ต ติ ตั้ ง รายจ า ยขึ้ น ใหม นั้ น ฝ า ยบริ ห ารไม
สามารถรับรองและตั้งจายตามโครงการที่ผูยื่นเสนอขอแปรญัตติได ตามขอ ๖๐
นั้น เนื่องจากโครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่งฝายบริหารไดปฏิบัติตาม
ระเบียบ

นายเสริง จินดาพันธ
รองประธานสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับหลักการและเหตุผล ทั้งของผูยื่นเสนอ
ขอแปรญั ตติฯ และเหตุผลของฝายบริหาร ในเมื่อโครงการที่ขอตั้ งจายใหม ไม
สามารถทำได และหากตัด ยอดเงินงบประมาณก็ จ ะหายไป เหตุใดเราไม คงไว
หากไมไดใชหรือมีเหตุใดอันเปนการสมควรก็สามารถโอนไปใชได

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานบริหารทั่วไป รายจาย
เกี่ยวเนื่อ งกับการปฏิบั ติราชการฯ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกั บ หลักการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา
๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
/๒. ตัดลดรายจาย...

๑๗

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานบริหารทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการฯ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ
การพั ฒ นาองคก รและทัศ นศึกษาดูง านของคณะผู บริ ห ารและสมาชิ กสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
๔. แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นายสมนึก นิจพลกรัง ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ผมเสนอขอแปรญั ต ติ รา งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วั สดุ
กอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจาย
เปนโครงการใหม
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบานโคกแค หมู ๗ จากสวนนานายไสว
เนินทอง ถึงนานางอุไรวรรณ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- เห็ น ความเดือ ดรอ นของประชาชนในเรื่ องถนน จึงเห็ น ควรนำงบประมาณ
ดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
คาวัสดุ วัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางของกองชาง ในการซอมแชม
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณะและสั่งกอสรางอื่น ๆ ในภารกิจของเทศบาลเปนการ
ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุกอสรางสำหรับการซอมแซมทรัพยสินตาง ๆของ
เทศบาล เชน หินคลุก อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ทอระบายน้ำ สังสะสี ฯลฯ ซึ่งใน
แตละปงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ หากตัดงบประมาณในสวนนี้ไป หากมี
อะไรชำรุดเสียหาย ฝายบริหารคงไมมีงบประมาณในการดำเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน จึงอยากใหคงรางเดิมไว
/นายนาวิน...

๑๘

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน
คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท
ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ
วัสดุกอ สราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท
ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษา
และซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรบั ทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นายอำนวย โคตรชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ผมเสนอขอแปรญั ต ติ รา งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- ขอแปรตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔
ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
/โครงการ...

๑๙

โครงการปรับ ปรุงถนนหิน คลุก บ านซา เลื อด หมู ๓ จากศาลตาปู ซา
เลือด บานโคกซาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- เห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนนและการตั้งงบประมาณซอมแซม
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา การปรับเกรดถนน เวลาฝนตกก็เปนหลุมเปนบอ
ถนนทรุดเหมือนเดิม แลวจึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่มั่นคงถาวร เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุม ชน
งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจ ายเป น คา
ซ อ มแซมทรั พ ย สิ น บำรุ ง รั ก ษา ครุ ภั ณ ฑ ส ำนั ก งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรัพ ย สิ น
ประเภทครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบโดยการจาง
เหมาใชแรงงาน เชนการปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา และอื่น ๆ
- การตัดงบประมาณขอใหพิจารณาเหตุผลความจำเปน เพราะคนที่เดือดรอนคือ
พี่นองประชาชน

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเข า รว มประชุม ทุ ก ทา น ท า นอำนวย ครับ หากท า นตั ด โค น งบประมาณใน
แผนงานนี้ หากระบบไฟฟา หรือระบบประปา ขัดของ ไฟฟาดับ จะทำอยางไร
เทศบาลไมมีงบประมาณในการดำเนินการ จะโทษใคร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ผมไดดูรายละเอียดในรางเทศบัญญัติแลว มีการตั้งงบประมาณ คาวัสดุไฟฟา
เปนคาหลอดไฟฟา แลว ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตั้งคาไฟฟาไว ๒ ที่คือ วงเงิน
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดวาเพียงพอ

นายประสิทธิ์ ทศดร
ผูอำนวยการกองชาง

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารว มประชุ มทุ ก ท าน ขอชี้แ จงวา การตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุ มชน งานไฟฟ า และประปา คาใชส อย คาบำรุงรักษาและซอมแซม ตั้ งเป น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ในงานไฟฟาและประปา เชน คาปกเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการ คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาที่เปน
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา รวมถึงการ
ซอมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟ า จางเหมาเดินทอประปา
และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซอมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบประปา

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
๑. งบประมาณคาวัสดุไฟฟา ไมสามารถนำมาใชเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซม

/๒. การตั้งงบประมาณ...

๒๐

๒. การตั้งงบประมาณคาไฟฟาไว ๒ ที่คอื แผนงานบริหารทั่วไป วงเงิน
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใชสำหรับ คาไฟฟาสำนักงาน และ แผนงาน
การเกษตร ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใชสำหรับคาไฟฟาสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
บานหัว ทำนบ และสถานีสูบ น้ ำบา นหนองบั วรอง ไมส ามารถนำมาใช เป นค า
บำรุงรักษาและซอมแซม
นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน หากตัดงบประมาณออกไปถาระบบประปาชำรุด
ทอแตก จะทำอยางไร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟา และประปา คาใชสอย คาบำรุงรั กษาและซอ มแซม งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ

/๖. แผนงาน...

๒๑

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท
- ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นายอำนวย โคตรชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- การขอแปรญั ต ติ ตัด ลดรายจ า ย(โค น ) แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐
บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนขี้ตุน หมู ๕ จากบาน
นายสนอง คตโคตร ถึงถนนกงรถซาเลือด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการ คสล.บ านหนองซำ หมู ๘ จากบ า นนางสาม พิ เศษ ถึ ง
ถนนลาดยางสายหนองซำโนนขี้ตุน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- จากสภาพแวดลอมภายในสำนักงานเทศบาล เห็นวาสภาพแวดลอมดีอยูแลว
เห็นวาไมมีความจำเปนตองปรับปรุง และเห็นความเดือดรอนของประชาชนใน
เรื่องถนน จึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒ นาโครงสรางพื้ นฐาน เพื่ อ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับ ปรุง ซ อ มแซม ต อ เติ ม อาคารสำนั ก งานเทศบาลตำบลกงรถ นั้ น เพื่ อ
ดำเนินการยายศาลพระภูมิ เจาที่ ปรับปรุงบันไดทางขึ้นชั้น ๒ และตอเติมสราง
โรงจอดรถบรรทุกน้ำ พรอมที่นั่งรอรับบริการของประชาชน

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ให ตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
/๑.๓ นายวิมล...

๒๒

๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เป น ผู ชี้ ข าด ให ตัด ลดรายจา ย(โค น ) แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ
๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
๗. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนและประชาชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ
๐ บาท
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
เหตุผลในการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว

นายอำนวย โคตรชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม
โครงการ ขยายเขตไฟฟา บานโคกแค จากบานนางสรอย สุภาวะหา ถึง
นานายหอม นารี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- เนื่องจากปจจุบันสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตองปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมโรคติดตอ แนวโน มน าจะไม ได ดำเนิน การตามโครงการ
และเห็ น ความเดือ ดรอนของประชาชนในเรื่อ งไฟฟ า แสงสว าง จึงเห็ นควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน ตั้ งตาม
แผนพัฒนาและตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/ในสวน...

๒๓

- ในสว นของเหตุ ผลผู เสนอยื่น แปรญั ต ติ ฯ ดิ ฉั น เห็ น ด ว ยว าป จ จุ บั น เราอยู ใน
สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) แตถาในอนาคต
ความรุนแรงของโรคลดลง อาจสามารถจัดโครงการได หรือหากไมไดใชจายจริง
ๆก็สามารถโอนไปทำโครงการอื่น ๆได ดีกวาตัดทิ้ง
- ในสวนการขอแปรญัตติตั้งรายจายขึ้นใหม นั้น ฝายบริหารไมสามารถรับ รอง
และตั้งจายตามโครงการที่ผูยื่นเสนอขอแปรญัตติได ตามขอ ๖๐ นั้น เนื่องจาก
โครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่งฝายบริหารไดปฏิบัตติ ามระเบียบ
นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอความคิดเห็น สวนตัว การเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบ เปนสิทธิของสมาชิกแตละทานอยูแลว แตทานไดคิดพิจารณาหรือไมวา
การขอแปรญัตติฯตัดออกไปแลวจะมีผลอยางไร จึงขอใหทานใชดุลพินิจของทาน
พิจ ารณาวาอะไรทำแลวเดินหนาได หรือ ไมได ทำแลว สงเสริมหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนหรือไม ความคิดเห็น วิธีการคิดอาจแตกตางกัน แต
ทุก ทา นมีจุด มุงหมายเดียวกัน ทำเพื่ อ แกไขป ญ หาความเดื อ ดรอ นของพี่ น อ ง
ประชาชน

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอความคิดเห็นสวนตัวในฐานะสมาชิก เขามา
เพื่อเปนปากเสียงแทนพี่นองประชาชน ในสมัยกอนรับผิดชอบเฉพาะหมูบานของ
ตนเอง ตอนนี้ เป นเทศบาล รับ ผิดชอบเป น เขต แตมี ห นา ที่ ตอ งรับ ผิด ชอบทั้ ง
ตำบลเหมือนกัน และขอเสนอแนะวา ในการจัดทำรางงบประมาณในแตละป
อยากใหฝายบริหาร ฝายสภาฯ ฝายเจาหนาที่ ควรที่จะปรึกษาหารือกันกอนนอก
สภา เพื่ อ การดำเนิ น การ รวมถึ ง การพั ฒ นาจะได ไม ส ะดุ ด ซึ่ งเวที นี้ ไม ใช เวที
เพื่อที่จะเอาชนะกัน

นายอาทิตย พิเศษ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับแนวคิดของนายวิมล กลาวาจา อีกทั้ง
ฝายบริหารไดชี้แจงไปแลว ไมสามารถเสนอโครงการขึ้นมาใหมได จะแปรญัตติ
ตัดไปเพื่ออะไร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ

/ที่ประชุม...

๒๔

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัด ลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนั น ทนาการ โครงการแข ง ขั น กี ฬ าเด็ ก และเยาวชนและประชาชน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ
หมายเหตุ
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เป น ผู ชี้ ข าด ให ตั ด ลดรายจ า ย(โค น ) แผนงานศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรึกษาหารือและพิจารณา
มาเป นการสมควรแลว ผมขอมติในการพิ จ ารณารางเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
๑. ท า นใดเห็ น ชอบให ค งไว ซึ่ ง ร า งเดิ ม ตามที่ ผู บ ริ ห ารได เ สนอมา วงเงิ น
งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอใหยกมื อ
ดวยครับ
๒.ท า นใดเห็ น ชอบตั ด ลดรายจ า ย(โค น )ตามคำเสนอขอแปรญั ต ติ วงเงิ น
งบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอใหยกมื อ
ดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติ ไมเปนเอกฉันท เห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน)ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
หมายเหตุ
๑. เห็ น ชอบให ค งร า งเดิ ม เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ า ย ประจำป
งบ ประม าณ พ .ศ.๒ ๕ ๖ ๕ ที่ ผู บ ริ ห ารเสน อม า วงเงิ น งบ ป ระม าณ
๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
/๑.๔ นายหนูนา...

๒๕

๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. เห็ น ชอบตั ด ลดรายจ า ย(โค น ) ตามคำเสนอขอแปรญั ต ติ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ
๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุมขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เปนผูชี้ขาด เห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- กอนเขาสูวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอพักการประชุม ๕ นาที ครับ
๔.๑.๒ ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายใหที่ประชุมไดทราบ
ตอไป

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ขอ ๕๒ การพิจ ารณารางขอบัญ ญัติในวาระที่สาม ไมมี การอภิ ป ราย
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภา ไดชี้แจงใหทุกทานไดทราบแลว ผมจึงขอใหทานสมาชิก
สภาฯ ทุกทานไดพิจารณา ทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
๑. ท า นใดเห็ น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ
๒. ท า นใดเห็ น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติไมเปนเอกฉันท ใหตราเปน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิ นงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐
บาท วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
/หมายเหตุ...

๒๖

หมายเหตุ
๑. เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
๖ เสียง คือ
๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ
๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา
๑.๔ นายแสวง ชูไทย
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ
๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ
๒. เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
๖ เสียง คือ
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน
๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู
- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุมขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เปนผูชี้ขาด ใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- สรุปวาสมาชิกสภาเทศบาลเสียงสวนใหญ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน งบประมาณ
๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้จะไดนำเสนอตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อพิจารณาและลงนามเห็นชอบ และประกาศใชตอไป
๔.๒ ญั ต ติ เรื่อ ง ขออนุญ าตใช ที่ ดิน สาธารณประโยชน ภ ายในตำบลกงรถ
(เอกสารหมายเลข ๕) (กองชาง)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามมติที่ประชุมสภาฯในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบใหฝายบริหารนำเอกสารญัตติ
เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ กลับไปดำเนินการ
แกไขใหถูกตอง และเสนอกลับเขามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญคณะ
ผูบริหาร ชี้แจง

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน
ตำบลกงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณดังกลาว
และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้น ที่ตำบลกงรถ ขอมอบให
ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจง
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน ตำบล
กงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณดังกลาว และ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกงรถ ดังนี้
/หลักการ...

นายประสิทธิ์ ทศดร
ผูอำนวยการกองชาง

๒๗

หลักการ
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่มีอำนาจใน
การจัดสรรงบประมาณ ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชนตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของแตทั้งนี้
ยั งขาดเอกสารผลการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่ อ เป น เอกสารประกอบในการยื่ น ขอ
สนับสนุนงบประมาณดังกลาว และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกงรถ นั้น
เหตุผล
กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ มีความประสงคจะขอใชที่สาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ
ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่อที่สาธารณประโยชน
กระทรวงมหาดไทย ปาชาบานกงรถ
กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๑)
กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๒)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน )
กระทรวงมหาดไทย (สระหนองกระโดน)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานซาเลือด)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานซาเลือด)
กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณประโยชน)
กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหนองบัวรอง)
กระทรวงมหาดไทย (สระหนองบัว)
กระทรวงมหาดไทย (หนองหัวลิง)
กระทรวงมหาดไทย (หนองบัวใหญ)
กระทรวงมหาดไทย (หนองบัวนอย)
กระทรวงมหาดไทย (หนองขาม)
กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานโนนขี้ตุน)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (สระคึกฤทธิ์ ๒)
กระทรวงมหาดไทย (สระใหญ )

จำนวนเนื้อที่
๒๓ ไร - งาน ๗๔ ตารางวา
๒ ไร ๓ งาน ๙๒ ตารางวา
๓๐ ไร ๒ งาน ๓๙ ตารางวา
๒๔๗ ไร ๓ งาน ๐๑ ตารางวา
๓๒ ไร ๒ งาน ๖๔ ตารางวา
๙๔ ไร - งาน ๔๘ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๐.๓๙ ตารางวา
๑๔ ไร ๓ งาน ๖๙ ตารางวา
๗๐ ไร ๒ งาน ๒๗ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๓๓.๘ ตารางวา
๑๑๓ ไร - งาน ๕๕ ตารางวา
๒๕ ไร – งาน ๙๗ ตารางวา
๑๒ ไร ๑ งาน ๗๖ ตารางวา
๕ ไร ๓ งาน ๕๔ ตารางวา
๕๒ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา
๖ ไร ๒ งาน ๒๓.๗ ตารางวา
๑ ไร ๓ งาน ๙๒.๗ ตารางวา
๑๖ ไร ๓ งาน ๘๕ ตารางวา
๑๒ ไร - งาน ๘๒ ตารางวา
๙ ไร ๒ งาน ๕๔ ตารางวา
๓๔ ไร ๒ งาน ๙๒.๘ ตารางวา
๑๖ ไร ๓ งาน ๖๔ ตารางวา
๒๖ ไร ๑ งาน ๑๓.๖ ตารางวา
๑๕ ไร ๓ งาน ๐.๑๕ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๖๕.๖ ตารางวา
๑๑ ไร ๑ งาน ๕๔.๔ ตารางวา
/ลำดับที่ ๒๗...

๒๘

ลำดับที่
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อที่สาธารณประโยชน
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานโคกแค)
กระทรวงมหาดไทย (หนองน้ำกิน)
กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหนองซำ)
กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบพัฒนา )

จำนวนเนื้อที่
๔ ไร ๓ งาน ๑.๘ ตารางวา
๕ ไร ๓ งาน ๘๐.๒ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๙๗.๒ ตารางวา
- ไร ๒ งาน ๒๙.๑ ตารางวา

ระเบียบ/ขอกฎหมาย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน สำหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดครบถวนเรียบรอยแลว ผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน
ตำบลกงรถ
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ
๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ งานกอสรางโครงสราง
พื้ น ฐาน ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง และเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และขอให
ผูอำนวยการกองคลัง เปนผูชี้แจง

นางสาวสมสวน แขพิมาย
ผูอำนวยการกองคลัง

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารว มประชุมทุกทาน ขาพเจาขอชี้แจง เรื่อ ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
งานกอสรางโครงสราง พื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสรางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายละเอียด ดังนี้

/หลักการ...

๒๙

หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจสอบเงินองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน
ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือ
การเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในป
ถัดไปอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
หกเดือน
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไม
เกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ ง ใหขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิ กจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอความจำเป น ตองแกไขเปลี่ ยนแปลงรายการดังกลาวที่ ท ำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเบิกจายเงิน หากไมไดดำเนินการหรือมีเงินเหลือจาย
จากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
เหตุผล
เนื่ องจากโครงการที่จายจากเงิน สะสมทั้ ง ๓ โครงการอยูระหวางดำเนินการจั ดซื้อ จัดจาง และ
โครงการที่จายจากเงินงบประมาณประจำป ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง พรอม
ทั้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป ๒๕๕๘,๒๕๕๙ ,๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ ดังนั้นเทศบาลตำบลกงรถ
ไดดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป ๒๕๕๘,๒๕๕๙ กรณีกอหนี้ผูกพันดังมีรายละเอียดจำนวน ๓
โครงการ
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บานสี่แยก หมูที่ ๖ สัญญาจางเลขที่ ๔/๒๕๕๘ เริ่ม
โครงการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐.- (หนึ่งลานเจ็ด แสนสองหมื่น บาทถวน)
เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัด และการดำเนินการกอสรางไมเปน ไปตามรูปแบบ ดังนั้นเทศบาล
ตำบลกงรถจึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาวได
(หมายเหตุ) อยูระหวางการอุธรณคำพิพากษาศาลปกครองชั้นสูง
๑.๒ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานชาเลือด หมูที่ ๓ สัญญาจางเลขที่
๘/๒๕๕๘ เริ่มโครงการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐.- (หนึ่ งลานเจ็ดแสนแปดหมื่น
หาพันบาทถวน) เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัด และการดำเนินการกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตำบลกงรถจึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาวได (หมายเหตุ) อยูระหวางการ
อุธรณคำพิพากษาศาลปกครองชั้นสูง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๕,๐๐๐.-บาท (-สามลานหาแสนหาพันบาทถวน-)
/๒. เงินอุดหนุน...

๓๐

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
๒.๑. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดกลาง บานหัวทำนบพัฒนา หมูที่ ๙ สัญญา
จางเลขที่ E๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒,๓๙๖,๐๐๐.- บาท (สองลานสามแสนเกาหมื่น
หกพันบาทถวน) อยูระหวางแจงเปนผูทิ้งงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๖,๐๐๐.-บาท (-สองลานสามแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน-)
๓. จะดำเนินการจัดซื้อจัดจางกรณียังไมกอหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ
๓.๑ เงินงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑ โครงการ
๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ เงินงบประมาณ ๙๗,๐๐๐.-บาท
(เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๙๗,๐๐๐.บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
๓.๒.๑ โครงการปรับปรุงชอมแซมสถานีสบู น้ำดวยไฟฟา หมูที่ ๔ บานหนองบัวรอง ตำบลกงรถ
เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เงินงบประมาณ ๑,๙๗๒,๐๐๐.บาท (หนึ่งลานเกาแสน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
รวมเปนเงิน ๑,๙๗๒,๐๐๐.บาท (-หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสองบาทถวน-)
๓.๓ เงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ
๓.๓.๑ โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบานกงรถ (วัดบานกงรถ) ถึง บานชาเลือด
(ถนนลาดยาง) หมูที่ ๓ เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๙.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือฟนที่คอนกรีตไมนอยกวา ๖,๕๙๔ ตารางเมตร
พรอมวางทอ ๒ จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ
นานายโหร จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนลาดยาง งบประมาณ ๔,๒๕๙,๑๐๐.-บาท อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
๓.๓.๒ โครงการกอสรางถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึงบานหนองนา
เพื่อกอสรางถนนคอนรีตสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๗๙๘ ตารางเมตร ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตน
โครงการ จากนานายชาย เต็มสม จุดสิ้นสุดโครงการ สระประปาบานหัวทำนบ งบประมาณที่ตั้งไว ๕๑๐,๕๐๐.-บาท
อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
๓.๓.๓ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานนายเสถียร หมูที่ ๓ ถึงนานายทั่ ว
(ทางขึ้นสะพาน) เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. ปายโครงการ ๑ ปาย พรอมวางทอ ๓ จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท อ น จุ ด เริ่ม ต น โครงการ จากบ า นนางประนอม จุ ดสิ้ น สุ ด โครงการถนนลาดยาง
งบประมาณที่ตั้งไว ๒๖๕,๐๐๐.-บาท อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
เงินทั้งสิ้น ๕,๐๓๔,๖๐๐.o.บาท( หาลานสามหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน)
ระเบียบขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจสอบเงินขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ เรื่องการกันเงิน
/ขอ ๕๗...

๓๑

ขอ ๕๗ วาดวยกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง
หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกใน
ปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเบิกจายเงินกอสรางทองถิ่นไดตอสภาทองถิ่น
ไดอีกไมเกินหกเดือน
ข อ ๕๘ ให ว างฎี ก ากั น เงิ น ตามแบบที่ ก รมส ง เสริ ม การปกคลองท อ งถิ่ น กำหนดก อ นวั น สิ้ น
ปงบประมาณอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลายื่นขอ
กันเงินไดไมเกินวันทำการสุดทายของปนั้น
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดครุภัณฑที่ดนิ และสิ่งกอสราง ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน แตมีควาจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถิ่น ได อีกไมเกิ น
ระยะเวลาหนึ่งป
หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ ง ใหขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งป ตอสภาทอ งถิ่น หรือ กรณี มีค วามจำเปน ต องแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดั ง กล า วที่ ท ำให ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก อ สร า ง ให ข ออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเบิกจายเงิน หากไมใดดำเนินการหรือมีเงินเหลือจาย
จากเงินดังกลาวใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

มติที่ประชุม

- มีมติ เปน เอกฉั นท ๑๑ เสี ยง เห็น ชอบให กัน เงิน งบประมาณ งานกอ สราง
โครงสรางพื้นฐาน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามที่
เสนอมา
- งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

/ระเบียบวาระ...

๓๒

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณ
ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น.

ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา
บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร

ลงชื่อ

อำนวย โคตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ลงชื่อ

วิมล กลาวาจา
(นายวิมล กลาวาจา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

แสวง ชูไทย
(นายแสวง ชูไทย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชยุดาพร พาเรือง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยุดาพร พาเรือง)

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

เดือน

พ.ศ.

