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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไสใหญ่
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนิยม สายน้้า
นางบุญศรี อารีย์
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
นายอนุรักษ์ ทองเกิด
นายสมหมาย แก้วศรีนวล
นางโชคดี หนูมี
นายเพลินจิต อินทร์แก้ว

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปรีชา ศรีรินทร์
2. นางสมศรี แก้วไกรษร
3. นายอนันต์ พรหมปาน
4. นายสนั่น คชนูด
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
2. นายสวงค์ เกิดบัวทอง
3. นายธีระยุทธ ไตรสนาคม
4. นางสาวจินตนา กุศลสุข

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่และคณะผู้บริหารเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ทุกท่าน ส้าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2563 ต่อไปก็จะขอน้าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ตามล้าดับครับ
ระเบียบวาระที่ 1
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ การประชุม
สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ้ า ปี พ.ศ. 2563 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2563
สมาชิกสภาทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้
ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาแล้วนะครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็ นว่า ควรจะมีการแก้ไขรายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 3
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2562 บ้างเชิญครับ
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนั้น ผมถือว่าสมาชิกสภาทุกท่าน
ให้การรับรองรายงานการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 3
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่น
กระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริ การสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้า บลถ้้าใหญ่ ในระเบีย บวาระที่ 4 เรื่องแจ้ ง
เพื่อทราบ 4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563
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หลักการ
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่
และภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ถ่ า ยโอนตามแผนการกระจายอ้ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง นั้น
ส้ านักงานปลั ดส้ านักนายกรัฐ มนตรี โดยส้ านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส้านักงาน ก.ก.ถ.) ได้
มีหนังสือแจ้งให้เทศบาล รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล ตามแบบติดตามและประเมินผลที่ ส้านักงาน ก.ก.ถ. ก้าหนด เพื่อ
น้าข้อมูลที่ได้จากการรายงานใช้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการกระจายอ้านาจฯ
ในการก้าหนด นโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางในการพัฒนางาน
ด้า นการกระจายอ้ า นาจให้ แ ก่ อปท. และให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้
สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการแก่ อปท. ที่ยังมีผลด้าเนินงานไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูง
ขึ้น รวมทั้ง อปท. สามารถน้าข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้าไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและ
ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของตนเอง เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการจัด บริการ
สาธารณะทั้งในส่ ว นขององค์กรและบุคลากรของ อปท. ได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นต่อไป
เหตุผล
เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง
ส้ า หรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด บริ ก ารสาธารณะตามเกณฑ์ ชี้ วั ด
มาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล ตามหนังสือสั่งการส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี ทื่ นร 0107/ว 2846 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
(คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ส่วนที่ 1 ข้อที่ 5 หน้าที่ 2) ให้น้าข้อมูล
ที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล เพื่อให้
ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
จึงได้น้ารายงานการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อทราบ
ครับ
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติม
บ้างเชิญครับ
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ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภา
ทุกท่านรับทราบครับ
4.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม
ครั้ งที่ 5 และการประกาศใช้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561–
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 5 และการประกาศใช้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.
2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หลักการ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี ต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ได้ อ นุ มั ติ แ ละประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2563 ไปแล้วนั้น
การด้าเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้า
ข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.6/ว 1544 ลงวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2563
ก้าหนดให้ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากไม่มีให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม ข้อ 22/2 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผล
เพื่ อให้ ก ารประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561–2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และการประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยการจัด ท้าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 5 การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ

-4

-

จึ ง ได้ น้ า การประกาศใช้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561–2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อทราบ
ครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

ตามทีผ่ ู้บริหารได้น้าเสนอการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ 5 และการประกาศใช้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.
2561–2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่ 3 สมาชิ กสภาท่ านใดที่ ต้ องการจะ
เพิ่มเติมหรือเติมเต็มรายละเอียดในญัตตินี้บ้างเชิญครับ
ไม่มี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาทุกท่าน
รับทราบครับ
4.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร
นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบี ยบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ ง
เพื่อทราบ 4.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563
หลักการ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี ต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ได้ อ นุ มั ติ แ ละประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไ ข ครั้งที่ 1 เมื่ อวัน ที่ 7
สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อยู่ในห้วงเวลาของ
การจัดท้าร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และการจัดท้างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (การตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการตั้งงบประมาณรายจ่ายจะต้อง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561–2565) ในปี ที่ จ ะ
ด้าเนินการ ซึ่งมีบางโครงการที่จะจั ดท้างบประมาณรายจ่าย โครงการยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 และข้อ 21 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุ ล าคม 2561 ที่ใ ห้
อ้านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้ งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อ้าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ แ ละ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล
เพื่ อให้ ก ารประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561–2565)
แก้ไข ครั้ งที่ 1 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การน้า
แผนพัฒ นาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ ผู้ บริห ารท้อ งถิ่นประกาศใช้แผนพัฒ นา
ที่อนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
จึงได้น้าการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อ
ทราบครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ตามที่ผู้บริหารได้น้าเสนอญัตติการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ สมาชิกสภาท่านใด
จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวรายละเอียดบ้างเชิญครับ
ไม่มี
ถ้าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบครับ

พัก 10 นาที เริ่มประชุมเวลา 11.20 น.
ระเบียบวาระที่ 5
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายสวงค์ เกิดบัวทอง
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้ นายสวงค์
เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติครับ
อนุญาตครับ เชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
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รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) จ้านวน 5 โครงการ
หลักการ
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีโครงการ ซึ่งอยู่
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค จ้ า นวน 7
โครงการยังไม่ได้ด้าเนินการ ประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 616,700.บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
993,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์
หมู่ที่ 10 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
1,321,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายวั งไทร หมู่ที่ 6
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 908,000.บาท (เก้าแสนแปดพันบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ กสายวังปริง หมู่ที่ 1
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 736,000.บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ซึ่งเป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล
เหตุผล
เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น แต่ มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิ กจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิไ ด้ก่อหนี้
ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
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นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น ซึ่ ง โครงการทั้ ง หมดนี้ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการลงมติผมขออนุญาตให้ลงมติครั้งละ
โครงการครับ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 616,700.บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
ธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้าหรับในระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ผมขอสอบถามถึงความพร้อมว่าเหตุผลอะไร
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น้ า เงิ น ที่ ตั้ ง งบประมาณไว้ แ ล้ ว ไปบริ ห ารด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
โครงการที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการเหล่านี้สภาได้มีการอนุมัติไปนานแล้ว
ไม่ทราบว่าติดขัดอยู่ตรงไหนครับ ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบ้าง
เชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
ครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิ กจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิไ ด้ก่อหนี้
ผู ก พั น โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กซอยหน้ าค่ าย หมู่ ที่ 7
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 616,700.บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สาเหตุที่ต้องกันเงินในครั้งนี้
เนื่ องจากปีงบประมาณนี้ ประเทศไทยได้เ จอกับ วิกฤตไวรัส โคโรนา แต่
เทศบาลถ้้าใหญ่ถือว่าโชคดีที่ยังไม่ได้จัดท้าโครงการตามเทศบัญญัติ เพราะที่
ผ่านมาได้มีการประเมินในเรื่องสถานการคลัง เดิมทีโครงการเหล่านี้ก้าลังจะ
มีการด้าเนินการในช่วงเดือนเมษายน แม้แต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ยื่น
เสนอขอกรม ได้มาเฉพาะบ้านผู้ ใหญ่สวาท แต่ก็เกือบจะไม่ได้ ต้องมีการ
ติดตามทวงถามกันหลายรอบแต่สุดท้ายก็ได้ โครงการมา แม้แต่งบของทาง
เทศบาลเองก็มีการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก่อนที่จะท้าก็ได้
กลับมาดูเกี่ยวกับงบบุคลากรที่เป็นรายจ่ายประจ้า เช่น ค่าน้้ามันรถ เงินเดือน
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ประจ้า ว่าเราจะสามารถมีเพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่
จึงเป็นที่มาว่าไตรมาสสุดท้าย 2 เดือนที่ผ่านมาและรวมทั้งเดือนนี้ ผู้บริหาร
ในยุคโควิดท้างานยากและวางแผนยากมาก ก็ได้กลับมาดูว่ารายรับจริงที่มี
อยู่ จ ากงบประมาณที่ ตั้ง ไว้ 85 ล้ า น ผมน้า เรีย นท่ า นประธานและท่ า น
สมาชิกว่า ณ เมื่อวาน มีงบประมาณเข้ามาตามรายรับที่ประมาณการไว้ที่
85 ล้าน เหลือแค่ 77,840,000 กว่าบาท ก็สรุปว่าจาก 85 ล้าน หายไป
7 ล้านกว่า นั่นหมายถึงว่าการบริห ารงบประมาณไม่ดีเราไม่ส ามารถท้า
โครงสร้างพื้นฐานปี 2563 ได้ รายจ่ายประจ้าทุกอย่างเราไม่ต้องขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมหรือเงินส้ารองสะสมเลยครับ เราใช้ เงินงบประมาณปี 2563
ตอบสนองพี่น้องประชาชนครบทุกเรื่อง และคาดว่าโครงการที่ท่านรองได้
น้าเสนอขอกันเงินไว้นี้ได้ผู้รับจ้างครบทุกสายแล้ว และคาดว่าในวันที่ 29 นี่
เราจะมีเงินเหลือตั้งจ่ายรายการใหม่ได้อีกรอบ เพราะรายจ่ายที่จ่า ยจริง
ณ วันนี้อยู่ที่ประมาณ 60 ล้าน นี้คือสาเหตุที่ว่าท้าไมถึงช้า นี้คือเทคนิค
ในการบริหารยุคโควิดครับ ขอบคุณครับ
ผู้บริหารก็ได้ตอบค้าถามที่ท่านสมาชิกสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไป
จะเป็ น การลงมติ ครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็ นควร
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 616,700.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
993,000.-บาท (เก้ าแสนเก้ าหมื่ นสามพั นบาทถ้ วน) สมาชิ ก ท่ า นใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิก
สภาเทศบาลต้ า บลถ้้ าใหญ่ ท่ านใด เห็ น ควรอนุมั ติ ใ ห้ กัน เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส้าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
993,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์
หมู่ที่ 10 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
1,321,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมาชิก
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิก
สภาเทศบาลต้ า บลถ้้ าใหญ่ ท่ านใด เห็ น ควรอนุมั ติ ใ ห้ กัน เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส้าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์ หมู่ที่
10 ต้ า บลถ้้ า ใหญ่ อ้ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช งบประมาณ
1,321,000.-บาท (หนึ่งล้ านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กรุณา
ยกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 908,000.บาท (เก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญ
ครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิกสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใด เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้ าหรับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6 ต้าบล ถ้้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 908,000.-บาท (เก้าแสน
แปดพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 736,000.บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
บ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิก
สภาเทศบาลต้ า บลถ้้ าใหญ่ ท่ านใด เห็ น ควรอนุมั ติ ใ ห้ กัน เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส้าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1 ต้าบล
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ถ้้ าใหญ่ อ้ าเภอทุ่ งสง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช งบประมาณ งบประมาณ
736,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่ได้ กันเงินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) จ้านวน 3 รายการ
หลักการ
ตามรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ การประชุ ม
วิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผู้ พัน นั้น ปรากฏว่า ยังมี
รายการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการอีก 3 รายการ ดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปาพัฒนา 1 หมู่ที่ 3 ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ
409,600.-บาท (สี่แสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ กถนนสายในวั ง หมู่ ที่ 5 ต้ าบลถ้้ าใหญ่ งบประมาณ
487,700.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ า
จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หมู่ที่ 1–10 ต้าบลถ้้าใหญ่
งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่ อไปเบิ กจ่ ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ยังมิได้ ก่อหนี้
ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล
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นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

-

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยที่ ไ ด้ กั น ไว้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผู กพัน ในการลงมติผมขอ
อนุญาตให้ลงมติครั้งละรายการครับ
1. . แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปาพัฒนา 1 หมู่ที่ 3 ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ
409,600.-บาท (สี่แสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
ธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้าหรับในระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) จ้านวน 3 รายการ ผมขอสอบถามใน
ภาพรวม เนื่องจากทั้ง 3 รายการ ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ กั น ไว้ เ พื่ อ มาเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาขอขยายเวลาเบิกจ่ายให้ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าเหตุผลอะไรที่ยังไม่ได้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ท้าไมต้องปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้ครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปเชิญผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุที่ 3 รายการนี้ยังไม่ได้ท้า
เพราะผมก้าลังประเมินว่า 1 ล้านกว่าบาทนี้ถ้าปี 2563 งบประมาณไม่เข้า
เราถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายพนักงาน นายก ท่านสมาชิก และท่านประประธาน
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มติที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
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ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
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ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

-

ในขณะที่ชาวบ้านเดือดร้อน ยกตัวอย่างโครงการในเทศบัญญัติเราสามารถ
ขอเปลี่ ย นแปลงค้ า ชี้ แ จงได้ ถ้ า เป็ น โครงการประเภทเดี ย วกั น แต่ เ มื่ อ
ประมาณแล้วงบประมาณสามารถใช้ของปี 2563 ได้ ผมก็บอกว่าให้เดินทั้ง
3 โครงการนี้ต่อ จึงเป็นที่มาของการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายในครั้งนี้ครับ
ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทีไ่ ด้ตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสอบถามเรียบร้อย
แล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปาพัฒนา 1 หมู่ที่ 3 ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ
409,600.-บาท (สี่แสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนสายในวั ง หมู่ ที่ 5 ต้ า บลถ้้ า ใหญ่ งบประมาณ
487,700.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในวัง หมู่ที่ 5
ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 487,700.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โคมไฟฟ้ าสาธารณะ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน หมู่ ที่ 1–10 ต้ าบลถ้้ าใหญ่
งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายการค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
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-

หมู่ที่ 1 – 10 ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563
(ส้านักปลัด)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 (ส้านักปลัด) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
หลักการ
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว ประกอบกับเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ได้อนุมัติโครงการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้ าบลถ้้า ใหญ่ ซึ่ งปรากฏในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ 4 นั้น
ส้ า นั ก ปลั ด เทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563 เพื่อ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารส้ านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณอาคารส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ งบประมาณ
358,500.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์จัดซื้อต้นไทร
เกาหลี จัดซื้อหญ้า และวัสดุ พร้อมปลูก
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่้ากว่า ๑.๔๐ เมตร ส้าหรับระยะการปลูก
๓๐๖ เมตร และดินปุ๋ยรองก้นหลุม พร้อมปลูกลงดินเรียบร้อย จ้านวน
๙๑๘ ต้น
- หญ้ามาเลเซีย พร้อมปลูก ในพื้นที่ขนาด ๑๘๕.๕๐ ตารางเมตร
- ดินทราย เพื่อปลูกหญ้า (พร้อมปรับเกลี่ย) จ้านวน ๑๖ คิว
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-

โอนลด
๑. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาล งบประมาณ
ตั้งไว้ ๔๐๘,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๒๗,๖๗๐.-บาท
โอนลดครั้งนี้ ๒๒๗,๖๗๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท
๒. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบด้า เนิ นงาน หมวดค่ าตอบแทน ประเภทค่า ตอบแทนการปฏิบั ติง าน
นอกเวลาราชการ หน้า 2/68 งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 10,170.-บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 17๐.-บาท
๓. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่ าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้ านักงาน รายการเครื่อ ง
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ หน้ า 8/68 งบประมาณตั้ ง ไว้ 100,000.-บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่อ นโอน 78,110.-บาท โอนลดครั้ง นี้ 78,110.บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.-บาท
๔. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุด
เครื่องเสียง หน้า 10/68 งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 40,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 40,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท
๕. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
ส้ารองไฟฟ้า หน้า 11/68 งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 10,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 2,720.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 7,280.-บาท
เหตุผล
เพื่อให้ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นครั้ ง นี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนงบประมาณ
รายจ่าย ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณอาคารส้ านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
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-

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ งบประมาณ 358,500.-บาท
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้าหรับใน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณอาคารส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่
งบประมาณ 358,500.-บาท จากการศึกษารายละเอียดที่ส่งมา
ปรากฏว่า คุณลักษณะพื้นฐาน ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่้ากว่า
๑.๔๐ เมตร ระยะการปลู ก ๓๐๖ เมตร ระยะการปลู กแต่ละต้น
เท่าไร ๙๑๘ ต้น ค้ านวณอย่า งไร ส้ าหรับการปลู กหญ้า ผมเข้าใจ
แต่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้ครับ ผมอยากให้อธิบายตรงนี้ครับ เช่น ถ้า
6 x 6 ผมพอเข้าใจครับ
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถาม ซึ่งท้าให้เป็นถึงความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดที่จะต้องมี สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปขอเชิญผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.3 ขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 358,500.-บาท
นั้ น จริ งๆ แล้ ว ได้ มี การน้ าเข้ ามาขออนุ มั ติ ต่ อสภาเทศบาลต้ าบลถ้้ าใหญ่
ครั้งหนึ่งแล้ว ในการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่
16 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มีการอนุมัติตามแบบไปแล้ว แต่เมื่อมาดูรายละเอียด
การขออนุมัตินั้นผิดหมวด ผิดแผนงาน เมื่อจะจ้างจึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไข
ให้ถูกต้องครับและผมขออนุญาตให้หัวหน้าส้านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ
อนุญาตครับ ขอเชิญหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลชี้แจงตรงประเด็นนี้ครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหารทุกท่าน
ผม นายสุเมศ มณีนิล ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ในระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 358,500.-บาท สืบเนื่อง
จากการโอนเงินงบประมาณในครั้งก่อน ผมยังไม่ได้ผ่า นการตรวจตรวจสอบ
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-

งบประมาณ ซึ่งเราไปโอนในโครงการก่อสร้าง แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารส้ านักงานเทศบาล งบประมาณที่โอนไว้เดิม
408,500.-บาท ซึ่งภายในตรงนั้นมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับงานเสาธง ซึ่ง
เป็นงานต่างประเภทกัน เมื่อค้านวณงานแล้วงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้จะ
เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ได้ เพราะต้นไม้เมื่อปลูกไปแล้วไม่รู้ว่ามัน
จะรอดหรือจะตาย แต่ถ้ าเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างจะเป็นสิ่ งถาวร
สามารถให้ สตง.มาตรวจสอบได้ จึงมีความจ้าเป็นต้องตั้งในหมวดค่าใช้สอย
เป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 358,500.บาท และแยกอีกโครงการหนึ่งออกมาคือ เสาธง ซึ่งไปตั้งไว้ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่า ก่อสร้า ง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
งบประมาณ 180,830.-บาท ซึ่งผู้บริหารจะได้น้าเสนอในญัตติต่อไปครับ
ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต้องขอขอบคุณส้าหรับ
ค้าชี้แจงจากหัวหน้าส้านักปลัด เพราะบางครั้งสมาชิกก็เข้าใจผิดเพราะมันมี
เนื้อหาใกล้เคียงกัน และบางครั้งก็ไม่ได้ดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะอนุมัติ
ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ
ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ซึ่งได้ตอบข้อซักถามที่ท่าน
สมาชิกสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
อีกบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณอาคารส้ า นั ก งานเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ งบประมาณ
358,500.-บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
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5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส้านักปลัด)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส้านักปลัด) จ้านวน 2 โครงการ
หลักการ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.
2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ซึ่งเป็ นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล ในแผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งาน
บริหารทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล จ้านวน 2 รายการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด
เป็นจ้านวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น
ประกอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่
1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563)
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ประเภทครุภัณฑ์ส้ านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 30
เครื่อง เป็นจ้านวนเงิน 1,451,300.-บาท (ตามรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2563)
ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้ง 2 รายการดังกล่าว ต่อสภาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
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นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี
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-

จึงได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น ซึ่ ง โครงการทั้ ง หมดนี้ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการลงมติผมขออนุญาตให้ลงมติครั้งละ
โครงการครับ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการผ้ าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด
เป็นจ้านวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้าหรับในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่ องเพื่ อพิจารณา 5.4 ขออนุ มัติ กั น เงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้
ก่อหนี้ ผู กพัน ผมจ้าได้ว่าเราอนุ มัติ ทั้ง 2 รายการ คือผ้ าม่าน และเครื่อง
ปรับอากาศไปแล้ว ตอนนี้คงยังจะไม่ได้ผู้รับจ้าง ในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ผมอยากให้ เร่ งรี บด้ าเนิ นการเกี่ ยวกั บเครื่ องปรั บอากาศ เพราะครุ ภั ณ ฑ์
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บางตัวต้องอยู่ในอุณหภูมิ องศา ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะ
มีผ ลกระทบ เช่น คอมพิ ว เตอร์ ถ้า อากาศร้อนพัดลมที่ติดมาก็เอาไม่อ ยู่
เหมือนกัน เราน่าจะหางบประมาณติดพัดลมก่อนถ้ารอติดเครื่องปรับอากาศ
คงไม่ทัน
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับเรื่อง
เครื่องปรับอากาศอยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้าง ซึ่งได้มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค้าชี้แจงเมื่อเดือนพฤษภาคมครับ และมีปัญหาตรงขั้นตอนพิจารณาซอง
แต่ตอนนี้ก้าลังด้าเนินการตามขัน้ ตอนอยู่ครับ
สมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด เป็นจ้านวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็น ชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทประเภท
ครุ ภั ณฑ์ ส้ านั กงาน รายการจั ดซื้ อเครื่ องปรั บอากาศ จ้ านวน 30 เครื่ อง
เป็นจ้านวนเงิน 1,451,300.-บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง
เชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิ ก สภาเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ท่ า นใดเห็ น ควร อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 30 เครื่อง เป็นจ้านวนเงิน
1,451,300.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) กรุณา
ยกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

พัก 10 นาที เริ่มประชุมเวลา 11.40 น.

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายสวงค์ เกิดบัวทอง
รองนายกเทศมนตรี

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563
(กองช่าง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
หลักการ
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน
1 รายการ ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาล แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองช่ า งเทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563 เพื่อ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้ านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ
180,830.-บาท ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
กองช่ า ง แผนงานเคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
จ้านวนเงิน 180,830.-บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เสาธงสแตนเลสเรียว สูง ๑๐ เมตร เชือกชักภายนอก TYH-10-AST
จ้านวน 2 ต้น
- เสาธงสแตนเลสเรียว สูง ๑5 เมตร เชือกชักภายนอก TYH-1๕-AST
จ้ า นวน 1 ต้ น พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด หั ว บั ว สแตนเลส รอกแตนเลส
ผืนธงชาติ โพลีเอสเตอร์ ที่พันเชือกสแตนเลส ชุด J-Bolt
- ค่าขนส่งพร้อมยกประกอบติดตั้ง
โอนลด
ส้ านักปลั ดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ประเภทค่ า ก่ อสร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาล
งบประมาณตั้ ง ไว้ ๔๐๘,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน
๔๐๘,๕๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๘๐,๘๓๐.-บาท งบประมาณคงเหลื อ
หลังโอน ๒๒๗,๖๗๐.-บาท
เหตุผล
เพื่อให้ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นครั้ ง นี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนงบประมาณ
รายจ่าย ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ งได้ น้ าเสนอญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุ ง
ภูมิ ทั ศน์ บริ เวณอาคารส้ านั กงานเทศบาลต้ าบลถ้้ าใหญ่ ต่ อที่ ประชุ มสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน
เทศบาลต้ าบลถ้้ าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท สมาชิ กสภาท่ านใด
จะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
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นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้าหรับในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่ อพิ จารณา 5.5 ขออนุมัติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1. โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ ส้ านั ก งานเทศบาลต้ าบลถ้้า ใหญ่
งบประมาณ 180,830.-บาท ประกอบด้วยเสาธง 3 ต้น เสาธงสแตนเลสเรียว
สูง 15 เมตร น่าจะเป็นเสาหลัก และเสาสูง 10 เมตร จ้านวน 2 ต้น ขนาบ
ข้างเสาต้นสูงซ้ายขวา และมีสายล่อฟ้า ครั้งก่อนตั้งไว้ ความสูงต่้ากว่าอาคาร
ส้านักงาน ดูแล้วน่าจะไม่สวย ซึ่งผมเห็นด้วย
2. ส้าหรับค่าขนส่งที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท 1 เที่ยว ไม่ทราบว่าสูงไปไม่
ในการขนส่งเหล็ก 3 ต้น อ้างอิงราคามาจากไหน
3. เสาธง 10 เมตร 2 ต้น ราคา 64,000.-บาท เสาสูง 15 เมตร
1 ต้น ราคา 75,000.-บาท ไม่ทราบว่าเขาค้านวณอย่างไร เพราะความสูง
ต่างกันแค่ 5 เมตร ขอให้ผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มสี มาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปก็ขอเชิญผู้บริหาร
ตอบค้าถามครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับราคา
เสาธงสแตนเลสที่ เ อามาอ้า งอิง นั้น ถ้ า ไม่ มีใ นมามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ก็ จ ะ
อ้างอิ งจากราคาท้อ งตลาด ตรงนี้ จะมี เอกสารอ้ างอิ งว่า สื บจากร้า นไหน
เพราะทุกอย่างจะยกมาลอยๆ ไม่ได้ ทุกอย่างจะต้องมีราคากลาง เพราะถ้า
นั่งนึกเอาไม่สามารถท้าได้ และผมก็จะดูให้เรื่องของการออกแบบ เรื่องราคา
กลาง จะต้องให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้
ให้หาราคากลางมาเทียบเคียงและน้าเข้าสู่สภาใหม่ ในวันที่ 29 กันยายนนี้
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ขอชี้แจงเพิ่มเติม
ว่าปกติการประมาณการจะมีการบวก Factor F เข้าไปด้วย และขออนุญาต
ท่านประธานให้ หั ว หน้า ส้ า หนัก ปลั ดเทศบาลชี้ แจงเพิ่ มเติมในรายการนี้
ขออนุญาตครับ
อนุญาตครับ ขอเชิญหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลครับ
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มติที่ประชุม

-

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหารทุกท่าน
ผม นายสุเมศ มณีนิล ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงในแบบ
ปร.5 ซึ่งเป็นแบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นแบบสรุปผล
ประมาณการค่าก่อ สร้างโครงการก่ อสร้างเสาธงชาติ ส้ านักงานเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ และแบบ ปร.4 จ้านวน 1 แผ่ น จะมีรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง
จ้านวน 3 รายการ ซึ่งสมาชิกสภาได้สอบถามในประเด็นค่าขนส่งพร้อมยก
ประกอบติดตั้ง ตรงจุดนี้ก่อนจะเป็นแบบ ปร.5 ผู้ที่ประมาณการราคาต้อง
ยึดแบบอ้างอิงจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัด ในส่วนเรื่องของค่าขนส่ง
เมื่ อ ท่ า นได้ ผ่ า นงบประมาณและมี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจริ ง ๆ จะต้ อ งมี
คณะกรรมการก้ า หนดราคากลางอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ถึ ง จะสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งได้
งบประมาณอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ หรือถ้าสูงกว่านี้คณะกรรมการก้าหนดราคา
กลางจะเป็นผู้ก้าหนด และขั้นตอนนี้เป็นเพียงการขออนุมัติงบฯ ต่อสภา
เท่านั้ นครับ และผมขอย้้าว่าถ้าจะมีการจัดซื้อ จัดจ้างจะมีคณะกรรมการ
ก้าหนดราคากลางเป็นผู้ก้าหนดงบประมาณอีกครั้งหนึ่งครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ผมขอชี้แจงต่อ
จากหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล เช่น เมื่อเราตั้งงบประมาณไว้ 180,830.บาท เมื่อจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจะมีคณะกรรมการก้าหนดราคากลางเป็น
ผู้กลั่นกรองงบอีกครั้งหนึ่ง และมีคณะกรรมการตรวจรับอีกชั้นหนึ่ง ถ้าเกิดมี
ปัญหาผมรับผิดชอบเอง เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามค้าสั่งผม และ
ที่ผ่านมาราคากลางต่้ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตลอด แต่ถ้าราคากลางสูงกว่า
ราคางบประมาณ เราก็จะจ้างแค่งบประมาณที่ตั้งไว้เท่านั้น และตามที่ท่าน
สมาชิกท้วงติงไว้เกี่ยวกับค่าขนส่งพร้อมยกประกอบติดตั้ง ถ้าผู้รับจ้างอยู่ใน
พื้นที่ร าคาก็คงจะไม่ถึงงบฯ ที่ตั้ งไว้ แต่ถ้าผู้รับจ้างอยู่กรุงเทพฯ ยังไงก็สู ง
และผู้รับหน้าที่ก้าหนดราคากลางก็จะต้องรับผิดชอบตามที่ท่านสมาชิกได้
ท้วงติงไว้เกี่ยวกับค่าขนส่งที่สูงเกินไป จึงต้องขอให้อนุมัติตัวนี้ไว้ก่อนครับ
ต้องขอขอบคุณส้าหรับค้าถามและค้าตอบครับ ผมคิดว่าทุกท่านคงได้ความ
ชัดเจนแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ
มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
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5.6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม
นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
หลักการ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.
2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงาน
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึง่ เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล
โครงการดั ง กล่ า วมี ความจ้ าเป็ น ต้ อ งด้ าเนิ นการต่ อ ไป จึ ง มี ค วาม
ประสงค์ ขออนุ มั ติ กั นเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจ้ าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิ กจ่ ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียั งมิ ได้ ก่อหนี้ผู กพั น ต่อสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ส้าหรับโครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
งบประมาณ 180,830.-บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
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ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณี ยั ง มิได้ก่อหนี้ผู กพัน โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้ านักงานเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830.-บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะหารือกับผู้บริหารบ้าง
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ
ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมมี
เรื่องขอหารือดังนี้
1. ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการร้องเรียนผ่านมายังผมว่าช่วงฝนตกน้้าจะ
เออล้นจากคูระบายน้้าเข้าบ้าน ถนนสายไสใหญ่ – น้้าตกโยง บริเวณบ้าน
นายประสิ ทธิ์ พรหมดนตรี และหน้าไสใหญ่เหนื อไปถึงหั ว โค้ง ผมได้ท้ า
หนังสือแจ้งมายังเทศบาลประมาณ 3 – 4 เดือนแล้ว ขอให้ผู้บริหารช่วยตั้ง
งบประมาณขุดลอกเพื่อให้น้าไหลสะดวกไปลงสระเก็บน้้าในค่าย ตชด.42
2. ถนนหลายสายช้ารุด โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ ที่ 8 ช้ารุดมาก
ขอให้เข้าไปดูแลให้ด้วยครับ
3. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 มีรถบรรทุกดินวิ่งผ่านและบรรทุก
เกิ นน้้ าหนั ก ดิ นตกหล่ นบนถนน ถ้าช่ วงฝนตกจะเป็ นโคลน ชาวบ้านผู้ ใช้
เส้นทางเดือดร้อนมากขอให้เข้าไปดูแลให้ด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผมนายนิยม
สายน้้า ขอท้าหน้าทีส่ มาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีเรื่องขอหารือดังนี้
1. วันนี้ได้มีการขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายบางส่วนที่เป็นถนน
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยถนนสายที่เป็นแอสฟัลท์ติกช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เช่น สาย
ช่องชก วังไทร และจ้าปา ซึ่งผ่านสภาไปแล้ว ก่อนจะได้มีการด้าเนินการ
ก่อสร้างขอให้เข้าไปดูแลช่วยบรรเทาให้ก่อนด้วยครับ
2. คูระบายน้้าถนนสายถ้้าใหญ่ – ถ้้าพระหอ ได้มีการก่อสร้างไป
แล้วนั้น ได้มีการท้าทางเข้าบ้านแต่ละหลังเรียบร้อยแล้ว แต่ มีปัญหาตรงคู
ระบายน้้า เนื่องจากต้นทางระดับต่้ากว่าปลายทาง ท้าให้น้าไม่สามารถไหลได้
ขอให้หาวิธีและเข้าไปแก้ไขให้ด้วยครับ
สมาชิกท่านอื่นมีใครจะหารือกับผู้บริหารบ้างเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญ
ผู้บริหารครับ

นายนิยม สายน้้า
รองประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
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นายอนุวัตร นาคฤทธิ์
นายกเทศมนตรี

นายปรีชา ศรีรินทร์
ประธานสภาเทศบาล
เลิกประชุมเวลา 14.20 น.

-

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายอนุ วัตร นาคฤทธิ์ ต้ าแหน่ งนายกเทศมนตรี ผมขอตอบค้าถามที่ท่าน
สมาชิกได้หารือมาดังนี้
1. การขุดลอกคูเพื่อระบายน้้าสายไสใหญ่ – น้้าตกโยง และสาย
ไสใหญ่รีสอร์ท ได้มีการขุดลอกจากคลองโยงช่วงบน จากการส้ารวจพบว่า
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีโฉนดแต่ไม่ปรากฏว่ามีห้วยสาธารณะ มันเป็นโฉนดร่วม
ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นถ้าต้องการให้น้าจากคลองโยงไหลได้ต้องมี
การเจรจาเท่านั้น ซึ่งผมกับผู้ใหญ่โมทย์ได้เข้าไปพูดคุยแล้วแต่ไม่เป็นผล
และต้องขอความร่วมมือจากพวกเราในการช่วยเจรจา ถ้าเจรจาได้สามารถ
แก้ไขได้โดยการใช้รถแบ็คโฮตัวเล็กเข้าไปด้าเนินการขุดลอกให้เชื่อมต่อกับ
ช่วงล่างได้เราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้้าอีกครับ
2. รถบรรทุ ก ดิ น ได้ มี ก ารรั บ เหมาบรรทุ ก ดิ น เป็ น แปลงจะเป็ น
อุปสรรคมาก ผมได้แก้ไขปัญหาดินที่ตกหล่นโดยการให้รถน้้าเข้าไปฉีดน้้า
ล้ างถนนให้ กลั บ โดนมองว่าเป็น การเอื้ อต่อผู้ รับ เหมา และผมได้เข้าไป
พูดคุยกับผู้รับเหมาแล้วให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับการบรรทุกแบกน้้าหนักด้วย แต่
ได้ แ ค่ ช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้ น จากนั้ น ก็ มี ก ารบรรทุ ก แบกน้้ า หนั ก
เหมือนเดิม ทางแก้ที่ดีที่สุดผมเห็นว่าควรมีการนัดประชุมร่วมกันที่ศาลา
หมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 8 ก็นัดประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ก็
เหมือนกัน โดยเชิญชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน ฝ่ายปกครอง และตัวแทนบริษัท
ผู้รับเหมาในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมด้วย เพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีการ
จัดท้าบันทึกข้อตกลงกันน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้
3. ถนนที่ช้ารุดรอการเข้าไปด้าเนินการ ผมจะให้กองช่างเข้าไปดู
และแก้ไขบรรเทาให้ก่อนครับ
4. ท่อระบายน้้าจะให้แบ็คโฮเล็กเข้าไปด้าเนินการแก้ไขให้ก่อน และ
ค่อยๆ หาวิธีการเข้าไปแก้ไขด้าเนินการต่อครับ
ส้าหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มาร่วม
ประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
และขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เพียงเท่านี้ครับ

- 26

-

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเพลินจิต อินทร์แก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญศรี อารีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิยม สายน้้า)
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ้ าปี พ.ศ. 2563 ลงวั นที่ 22 กันยายน 2563 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนิยม สายน้้า)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

