รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ กันยายน 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. นายสรพงศ คำชำนิ
๓. นายวิรตั น ทวยมีฤทธิ์
๔. นายชวน ตุมนาค
๕. นายบุญนำ การกรณ
๖. นางกณิศา จันทรงาม
๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๘. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๙. นายนฤบล มณีเนตร
๑๐. นายประสิทธิ์ ทศดร
๑๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
๑๒. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
๑๓. นายวุฒินันท จันทรเขียว

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสาธารณสุข
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
/๑๔. นางกาญจนา...

๒

๑๔. นางกาญจนา ศรีประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๔ คน โดยมีนายนาวิน
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
๑.๑ เรื่อง เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตามหนังสืออำเภอหวยแถลงที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๖๔ เนื้อหา ดังนี้
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ รายงานวา สภาเทศบาลตำบลกงรถ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๕ ได มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบรา งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลกงรถ จึงขอสง
เทศบั ญญั ติป ระมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล
ตำบลกงรถ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ นั้น
นายอำเภอห ว ยแถลง พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า สาระสำคัญ ของร างเทศ
บัญ ญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล
ตำบลกงรถ อยูในขอบเขตตามอำนาจหนาที่ ข องเทศบาลตำบลกงรถ ดั งนั้ น
เพื่อใหการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกงรถ เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงอาศัย อำนาจตามความนั ย มาตรา ๖๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่ งจั งหวั ด
นครราชสีมา ที่ ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู วาราชการจังหวัดนครราชสีม า ให รองผูว าราชการจังหวัด ปลั ด
จังหวัด หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และใหเทศบาลตำบลกงรถดำเนินการ ดังนี้
๑. แจงนายกเทศมนตรีตำบลกงรถลงนาม และประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำชั บ เทศบาลตำบลกงรถ จะจ า ยเงิ น หรื อ ก อ หนี้ ผู ก พั น ได ต าม
ขอความที่กำหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ทั้ ง นี้ ต อ งมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ คำสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีรายไดเพียงพอที่จะเบิกจายได
๓. ให เทศบาลตำบลกงรถ สงสำเนาเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจา ย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันสิ้นสุดการประกาศ
/๔. ใหสภาเทศบาล...

๓

๔. ใหส ภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แ จงเหตุ ผลความจำเป น ในการแปร
ญัตติงดรายจาย (โคน) แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย ประเภท
คาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา ซึ่งเปน
รายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลกงรถ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ
- ในสวนของขอ ๑ และ ขอ ๓ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ไดดำเนินการลงนาม
และประกาศใชเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจา ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ และไดสงสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลง ทราบแลว
- ในสวนของขอ ๔ ใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการ
แปรญั ต ติ ง ดรายจ า ย (โค น ) แผนงานเคหะและชุ ม ชน ในหมวดค า ใช ส อย
ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา
ซึ่งเปนรายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลกงรถ ให อ ำเภอหว ยแถลงทราบ นั้ น ผมมี ป ระเด็ น สงสั ย ที่ ว า
หนังสือออกจากสวนราชการ จากนายอำเภอหวยแถลง ถึงประธานสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ เปนหนังสือลับ เหตุใดหนังสือนี้ถึงเล็ดลอดถึงมือสมาชิกสภาฯบาง
ทา นได ในสว นของข อ ๔ อำนาจคื อ ให ป ระธานสภาฯเป น ผู ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให
นายอำเภอทราบ แตทำไมหนังสือถึงเล็ดลอดไปได ผมมีหลักฐานวาถึงใคร และ
เปนการพูดเชิงเขาขางตัวเอง นี่คือที่ผมจะแจงใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทราบ
วา การทำงานของสภาฯก็ควรเปนของฝายสภาฯ การทำงานของฝายบริห ารก็
ควรเปนของฝายบริหาร แตทานมากาวกายการทำงานของสภาฯ แสดงวาทานใช
อำนาจไม ถู กต องผิ ดมาตรา ๙๑ ซึ่ งหนัง สื อ ดัง กลา ว เรี ย นประธานสภาฯ ให
ประธานสภาฯ ทราบ ใหประธานสภาฯชี้แจงใหนายอำเภอทราบ แตเหตุใดตอง
ถายเอกสารสงหนังสือใหสมาชิกสภาฯเปนบางทานทราบ ซึ่งผมจะไมพูดตอ แต
ในสภาฯผมพู ด ได เพราะข อกฎหมาย ระเบี ยบอยู กั บ สภาฯว าจะถอนคำพู ด
หรือ ไม ถอนแคนั้ น ดังนั้ น ก อ นที่ ทานจะทำอะไรให อา นดูเอกสารก อ นคื อ ให
ประธานสภาฯ ชี้แจง ในสวนของฝายบริหารใหทำหนาที่ดูแลเฉพาะฝายบริหาร
เจาหนาที่ ในงานของสภาฯคือ เปนสภาที่ไดรับการแตงตั้งจากประชาชน ขอให
แบงหนาที่ ถาทานกาวกายการทำงานกันอยางนี้ มันไมถูกกันหรอกครับ
นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันขอมอบให นายวุฒินันท จันทรเขียว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจง
เกี่ยวกับหนังสือดังกลาว

นายวุฒินันท จันทรเขียว
นักวิเคราะหนโยบายฯ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ คณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ผมขอชี้แจงถึงหนังสือที่ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
กลา วถึง คือ หนั งสื อ อำเภอห วยแถลงที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๐๓ ลงวั น ที่ ๙
กันยายน ๒๕๖๔ ใจความสำคัญคือ
๑. แจงนายกเทศมนตรีตำบลกงรถลงนาม และประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
/๒. กำชับ...

๔

๒. กำชั บ เทศบาลตำบลกงรถ จะจ า ยเงิ น หรื อ ก อ หนี้ ผู ก พั น ได ต าม
ขอความที่กำหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ทั้ ง นี้ ต อ งมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ คำสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีรายไดเพียงพอที่จะเบิกจายได
๓. ให เทศบาลตำบลกงรถ สงสำเนาเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจา ย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันสิ้นสุดการประกาศ
- ซึ่งทุกปจะออกมาในลักษณะนี้ แตในปนี้มีขอ ๔ เพิ่มขึ้นมา คือ
๔. ใหส ภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แ จงเหตุ ผลความจำเป น ในการแปร
ญัตติงดรายจาย (โคน) แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย ประเภท
คาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา ซึ่งเปน
รายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลกงรถ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ
- ทั้งนี้ คำวา “สภาเทศบาลตำบลกงรถ” คือ “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ทั้ง ๑๒ ทาน”
- และจะไดสำเนาหนังสือดังกลาวแจกจายใหแกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ทุกทาน เพื่อทราบ ซึ่งหนังสือดังกลาว เปนเอกสารที่สามารถเปดเผยได
- ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการ ตามขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ ตามหวง
เวลาแลว ยังเหลือ ขอ ๔ ที่เปนอำนาจหนาที่ของ “สภาเทศบาลตำบลกงรถ”
จะตองดำเนินการ ซึ่งผมไมทราบวาดำเนินการถึงใหนแลว
นายนาวิน แมนศรนรา
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- การที่จะทำหนังสือแจงตอสมาชิกสภาเทศบาล จะตองใหประธานสภาฯเปนคน
แจง เรื่องดังกลาว ไมไดผานเลขานุการสภาฯ หรือประธานสภาฯแตอยางใด
- ตอไปขอใหทำงานใหถูกตอง ไมใชวาจะใชอำนาจของฝายบริหาร ขอใหเปนการ
ดำเนินงานของสภาฯบางครั้งสภาฯก็อยากเปน สวนตั ว การยกมือพิจ ารณาให
ความเห็นชอบ เปนสิทธิของแตละทาน สมาชิ กสภาฯไดรับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชน ก็มีสิทธิมีเสียงเหมือนกัน มีการพูดจาที่ทำใหสภาฯเสียหาย
- ขอฝากฝายบริหาร การทำงานขอใหสภาฯไดมีสิทธิมีเสียง ไมใชพูดแตในเชิง
ขมขู หรือใหเห็นดวย มีสวนไดสวนเสียอยางไรขอใหสภาฯไดพิจารณาในสวนนี้
ดว ย คือ อำนาจแตล ะฝา ยขอให ให เกียรติ กั น สวนเจา หนา ที่ผมเข าใจว า ทา น
ทำงานกับฝายบริหาร คือฝายสภาฯไมไดไปยุงเกี่ยวกับเจาหนาที่ ทานมีเงินเดือน
อยูแลว มีสวนไดสวนเสียอยางไรเปนเรื่องของทาน การพูดวาการแปรญัตติเปน
อยางนั้น อยางนี้ ทำใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดรับความเสียหาย
- การเขีย นตัวหนังสือ หรือเอกสารก็เหมือ นกั น ผมจะชี้แจงให เจาหนาที่ เข าใจ
ระเบียบของสภาฯขอใหเจาหนาที่ผูมีสวนรับผิดชอบเอกสารในการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ แล ว การทำเอกสารขึ้น มากอนแจกจา ยให สมาชิก สภาฯขอให พู ดคุ ย กั บ
ประธานสภาฯกอน ตามระเบียบของสภาฯกอนทำเอกสารแจกจายใหขออนุญาต
ประธานสภาฯกอน
/นายเสริง...

๕

นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาล
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- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ประธานสภาฯไดนำเรียนมาทั้งหมด เรื่องตาง ๆ
ที่ประธานสภาไดปรึกษาหารือ ทางฝายบริหาร หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดออก
หนังสือตามที่ประธานสภาฯนำเรียน นั้น อยูใน กฎ ระเบียบ ขอใหนนั้น ขอให
ผูบริหาร เจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียด เพื่อความกระจางของสมาชิกสภาฯ ที่ได
รวมกันอนุมัติโครงการตาง ๆ และไดตราเปนเทศบัญญัติ เมื่อมีปญหาสิ่งที่เราจะ
ทำตอไปไดคือ การชี้แจงเหตุผล เหตุ เปนตัวกอใหเกิด ผล คือ ตัวที่รับ ดังนั้น
ถามีเหตุเกิด ผลมาแลวก็ตองหาเหตุและผลมาอธิบาย ผูท่ยี ังของใจเกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบ ฝายบริหาร เจาหนาที่ ถามีขอมูลขอเท็จจริงอยางไร ก็ขอใหอธิบายตอ
สภาฯเพื่อความชัดเจนในการทำหนาที่ของฝายสภาฯ
- ขอขอบคุณ ทานเสริง จินดาพันธ เปนเหตุผลที่ดี หากมีอะไรจะพูดคุยใหพูดคุย
ในสภาฯ อย า เอาไปพู ด ข า งนอก เพราะจะเป น การหมิ่ น ประมาทและอาจ
รอ งเรีย นในข อ กฎหมายได แต ในสภาฯตามระเบี ย บของสภา หากรุน แรงก็
สามารถถอนคำพูดได ไมเขาขายการฟองรองหรือรองเรียน คือการประชุมสภาฯ
ก็ ให เกี ย รติทุ กท า น ในข อ กฎหมายบางครั้งก็ ห ลบหลีก ได มี อ ะไรให พู ด ในที่
ประชุ ม พู ด ข า งนอกจะเป น ประเด็ น หลายอย า ง ขอให ฝ า ยบริ ห ารหรื อ
นายกเทศมนตรี มีอะไรจะชี้แจงตามที่สภาฯทวงติงมา ขอใหสภาฯ แหงนี้เป น
สภาฯอันทรงเกียรติ การทำหนาที่คนละหนาที่ ขอใหนายกเทศมนตรีพิจารณา
ดวย
เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ คณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุ มทุ ก ท า น ดิ ฉัน ขอชี้ แ จงถึ ง เอกสารที่ ท า นประธานสภาฯกล าวถึ ง เป น
เอกสารที่เขียนดวยลายมือ โดยมีเจตนาคือ การประชุมครั้งที่แลวเปนการประชุม
เพื่ อพิจ ารณางบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั วเลข
คอนขางเยอะ เมื่อทุกทานไดพิจารณาแปรตัดลดงบประมาณ จบแลว เปนการ
เขียนสรุปวายอดตัดลดอะไรบาง จำนวนเทาใด และมียอดคงเหลือเทาใด เพื่อให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานเห็นความชัดเจนของยอดงบประมาณ ซึ่งเจาหนาที่ไมไดมี
เจตนาอะไรแอบแฝง เปนการทำรอ พอไดยอดวงเงินไดตัวเลขก็เติมลงไป และได
สำเนาแจกจายใหสมาชิกสภาฯเพื่อทราบในทันที ซึ่งเอกสารดังกลาวไมสามารถ
ดำเนินการลวงหนาหรือใสไวในเอกสารแนบสงพรอมหนังสือเชิญประชุมได
- ขอขอบคุณ ทานรองปลัด ซึ่งในครั้งตอไปหากมีเอกสารที่ตองแจกจายในที่
ประชุมสภาฯขอใหแจงประธานสภาฯกอน และผมขอเขาสูวาระการประชุมตอไป
ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

/ระเบียบ...

๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทูถาม
- ไมมี –

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี –

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ
๕.๑ ญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม

นายนาวิน แมนศรนรา
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ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม
๕.๑.๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน
บานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐
บาท ระยะทาง ๗๗ เมตร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอที่ประชุมสภาฯ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด
๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายโรงเรียนบาน
ซาเลือด ถึง บานซาเลือดนอย ซึ่งใชในการสัญจรไป-มาระหวางหมูบานเกิดความชำรุดเปนหลุมลึกทำใหเกิดความไม
สะดวกในการสัญจรไป-มา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตองปรับปรุงใหเปนถนนที่มี
/ความมั่นคง...

๗

ความมั่นคง ถาวร เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการ
เขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาการขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้น ฐาน งบ
ลงทุ น หมวดคาที่ ดิน และสิ่ง ปลูก สรา ง ประเภทคาก อ สรา งสิ่งสาธารณู ป โภค จำนวน ๑ โครงการ ดั งรายการ
ดังตอไปนี้
๑. โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม
๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการดำเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๕๐,๑๗๒.๔๔ บาท (หนึ่ง
แสนหาหมื่นหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหาหมื่นบาท) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑๗๒.๔๔ บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค)
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาเชาบาน
คา เช าบ าน งบประมาณที่ไดรับ อนุ มัติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ งแสนบาทถว น)
งบประมาณคงเหลือก อนโอน จำนวน ๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพั นหารอยบาทถ วน) โอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมครั้งนี้ จ ำนวน ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นแปดพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน
๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันหารอยบาทถวน)
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณที่
ไดรบั อนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๓๕,๓๒๐.๐๐ บาท
(สามหมื่นหาพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๒๐.๐๐ บาท (สามรอยยี่สิบบาทถวน)
๒. คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ไดรบั อนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สี่หมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดรอยบาทถวน) โอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน)
รวมโอนลด สำนัก ปลั ดเทศบาล แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารทั่ ว ไป เพื่ อนำไปตั้งจายรายการใหม
จำนวน ๔ รายการ เปนเงิน จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน)
รวมโอนลดทั้งสิ้นเปนเงิน จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน)
/๒. โอนตั้งจาย…

๘

๒. โอนตั้งจายเปนรายการใหม
กองชาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ านซาเลือด หมู ๓ ถึงบานซาเลือดนอย
งบประมาณตั้งไว ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย
จุดเริ่มตนโครงการ นานายกิจ จุดสิ้นสุดโครงการ หลังสถานีรถไฟ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. ๑๗/๒๕๖๔)(กองชาง) ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๑๕ ขอ ๑๘
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด
๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (เงิ น เหลื อ จ า ย) ไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม โครงการก อ สรา งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง ๗๗ เมตร
- สมาชิกทานใดอนุมัติให โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (เงิ น เหลื อ จ า ย) ไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม โครงการก อ สรา งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอไดโปรดยกมือ (๑๑ เสียง)
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

- มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง ให โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึง
บานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
/๕.๑.๒ โครงการ...

๙

๕.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจาก
บานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบคลองสงน้ำดาดคอนกรีต)
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง ๗๙๐ เมตร
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญั ตติข ออนุ มัติโอนงบประมาณรายจ ายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้

หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด
๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายจากบานหัว
ทำนบ หมู ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบคลองสงน้ำคอนกรีต) ซึ่งใชในการสัญจรโป-มาระวางหมูบานเกิดความ
ชำรุดเปนหลุมลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไป - มา เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาการขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง ประเภท ค าก อ สร า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ดังรายการดังตอไปนี้
๑. โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม
๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
หมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) โอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน จำนวน ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอยบาทถวน)
รวมโอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อนำโปตั้งจายรายการใหม
จำนวน ๑ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)
/๑.๒ กองการศึกษา...

๑๐

๑.๒ กองการศึกษา
๑.๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๗๔,๓๒๘.๐๐ บาท (เจ็ด
หมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ (หกหมื่นบาทถวน)
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑๔,๓๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน)
๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลกงรถ งบประมาณที่ไดรบั อนุมัติ จำนวน
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมี่นบาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๐ บาท
๓. โครงการกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน บาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๐ บาท
๔. โครงการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน บาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๐ บาท
๑.๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น า
๑. โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลกงรถตานยาเสพติต
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน
๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่น
บาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
๒. โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอำเภอหวยแถลง งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สองหมื่ นบาทถวน) โอนไปตั้งจายเป นรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
รวมโอนลดกองการศึกษา
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อนำไปตั้ง
จายรายการใหม จำนวน ๔ รายการ เปนเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
/๒. แผนงาน...

๑๑

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ เพื่ อนำไปตั้งจาย
รายการใหม จำนวน ๒ รายการ เปนเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รวมจำนวน ๖ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
๑.๓ กองคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมาดอื่น า
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภ าษีและทะเบียนทรัพย สินและภูมิศาสตร งบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาท) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐ บาท
๒. ใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สองหมื่นบาท) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห าพันเจ็ดรอยบาทถวน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จำนวน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอยบาทถวน)
๓. ใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองหมื่ น บาทถ ว น) โอนไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ค รั้ง นี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่ น บาทถ ว น)
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
รวมโอนลด กองคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เพื่อนำไปตั้งจายรายการใหม จำนวน ๓ รายการ เปน
เงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
๒. โอนตั้งจายเปนรายการใหม
กองชาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำคอนกรีต) งบประมาณตั้งไว ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอ ยกวา ๒๔๔.๙๐ ลบ.ม ปายโครงการ ๑ ปาย
จุดเริ่มตน โครงการ จากถนนคอนกรีต จุดสิ้ นสุดโครงการ นานางเกี๊ยะ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. ๑๘/๒๕๖๔)(กองชาง) ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๑๑ ขอ ๑๐
/ระเบียบ...

๑๒

ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด
๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับ ปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบ านกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงิน งบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง
๗๙๐ เมตร
- สมาชิกทานใดอนุมัติให โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (เงิน เหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับ ปรุงถนนโดย
เสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบคลอง
สงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ขอไดโปรดยกมือ
(๑๑ เสียง)
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

- มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง ให โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบ านหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบานกงรถ
หมูที่ ๑ (เลียบคลองสงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐
บาท
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย)

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) และขอใหผูอำนวยการกองคลัง
เปนผูชี้แจง
/นางสาวสมสวน...

๑๓

นางสาวสมสวน แขพิมาย
ผูอำนวยการกองคลัง

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขาพเจาขอชี้แจง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย)
รายละเอียด ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บและการตรวจสอบเงิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน
ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น ป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชา
ทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเบิกในปถัดไปอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเป น
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกัน เงินตอสภาท องถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่
ทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดำเนินการหรือมีเงิน เหลือ
จายจากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตำบลกงรถ มีความจำเปนที่จ ะตองดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตสายจากโรงเรียน
บานชาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมู ๓ และโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากบานหัวทำนบ หมู ๒
ถึงบานกงรถ หมู ๑ เพราะวาถนนสองสายดังกลาว ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไป – มา ระหวาง
หมู บาน ประกอบกับ ช วงฤดูฝนทำใหป ระชาชนและชาวเกษตรกรที่จะตอ งไปประกอบอาชีพ สวนตัว ทำให การ
เดินทางไมสะดวกและเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ หนวยงานเทศบาลตำบลกงรถ มีความประสงคที่จะดำเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกเพื่อใหความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ประกอบ
กับงบประมาณป ๒๕๖๔ ใกลสิ้นปงบประมาณแลว
โดยงบประมาณนี้มีบางโครงการใชจายไมหมดและบางโครงการไมไดดำเนิ นการ ไมไดเบิกจายเนื่ องจาก
ภาวะโรคระบาดโควิด ๑๙ นั้น โดยการใชจายเงินงบประมาณเหลือจาย เงินงบประมาณประจำป ๒๕๖๔ (เงินเหลือ
จาย)
ดำเนินการก อสราง จำนวน ๒ โครงการ เปนจำนวน ๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาท
ถวน)และทั้ง ๒ โครงการนี้ไมใดตราไวในเทศบัญญัติเทศบาล จึงมีความจำเปนดำเนิน การเสนอญั ตติ เขาสภาเพื่ อ
ดำเนิ นการอนุมัติโครงการดังกลา วพรอมทั้งกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณปถัด ไปตามระเบียบ ข อกฎหมาย
ตอไป
ดังนั้น เทศบาลตำบลกงรถ มีความจำเปนในการกันเงินกรณี ที่ไมกอหนี้ผูกพันโดยการตั้งจายรายการใหม
มีรายละเอียดจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
/เงินงบประมาณ...

๑๔

เงินงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายรายการใหม จำนวน ๒ โครงการ
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานชาเลือด ถึง บานซาเลือดนอย หมูที่ ๓
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร ไหลทางหิ นคลุกบดอั ดแน น กวางขางละ ๐.๓๐
เมตร วางทอลอด จำนวน ๑ จุด เงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐บาท อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง
๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึง บ านกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำคอนกรีต) หมูที่ ๒ บานหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ
๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท อยูระหวางจัดซื้อจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
ระเบียบขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บและการตรวจสอบเงิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน
ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น ป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชา
ทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเบิกในปถัดไปอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกัน เงินตอสภาท องถิ่นไดอีกไมเกิ น
ระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่
ทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดำเนินการหรือมีเงิน เหลือ
จายจากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบสกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมี

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อ ง ขออนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณ รายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย)

มติที่ประชุม

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณ รายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) วงเงินงบประมาณ
๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตามที่เสนอมา
- งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
/ระเบียบวาระ...

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันขอนำเอกสารเสนอตอที่ประชุมสภาฯเพื่อใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ
พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ม เติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจำเปน
เพื่อประโยชนแหง เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี
หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวนไมต่ำ กวากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกที่อยู ใน
ตำแหนงก็ดี อาจทำคำรองยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญ ให
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุม
วิสามัญได
สมัย ประชุมวิ สามัญ ใหมี กำหนดไมเกิน สิ บ ห าวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะตองไดรับ อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
- จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมเพื่อทราบ

นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน การเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม จำนวน ๒ โครงการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ก็ไดเสร็จสิ้นไปแลว ผมขอฝาก
วา การทำงานที่ตองรวมกันรับผิดชอบในสภาฯเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ควรที่จะมี
การปรึกษาหารือกัน แตการจะขอเปดประชุมสมัยวิสามัญจะเปดไดตองมีความ
จำเปนและเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดจัดหากลาไมสำหรับปลูก
ในพื้นที่อางเก็บน้ำบานซาเลือด ไดปรึกษาหารือกัน จะดำเนินการปลูกตนไมใน
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม
และขอความอนุเคราะห น้ำดื่มและน้ำแข็ง

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน เทศบาลตำบลกงรถ ไดรับแจงจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลซา เลือ ดและโรงพยาบาลห วยแถลง ว า ในวัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๖๔
กำหนดฉีดวัคซีนโควิด- ๑๙ สำหรับอายุ ๑๘ ป ขึ้น ไป ณ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลซาเลือด ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๖๐๐ คน จึงขอ
เชิ ญ คณะผู บ ริห าร สมาชิ กสภาฯทุ ก ท านเข ารว มดูแ ลพี่ น อ งประชาชน ทั้ งนี้
เทศบาลตำบลกงรถ ไดจัดเตรียมอาหารวางสำหรับผูเขารับวัคซีนไวดวย
/นายนาวิน...

๑๖

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน
ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น
ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร

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)

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

