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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
********************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชื่อ - สกุล
นายกิติศักดิ์
กลับเป็นสุข
นายวิทยา
เจริญสุข
นายชลอ
คงสมปราชญ์
นางสาวเกียว
แซ่ฉั่ว
นายเฉลิมพล
ชูกลิ่น
นางสาวจินตนา
ทองแกมใบ
นายสุรเชษฐ์
ขมวิลัย
นายบุญเลิศ
จิตรภักดี
นายกิตติพงษ์
ดาริกิจเจริญ
นางสาวพัชราวดี
เนตรสุวรรณ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
๑. นางสาวนาตยา

ชื่อ - สกุล
ประเสริฐอุทัยศรี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
"
"
"
"
"
"
เลขานุการสภาเทศบาล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นายอรรถพร
บุญจิตรากุล
นายทรงยศ
เฮงสุวนิช
นายสามารถ
โตแย้ม
นายฟ้าฟื้น
อยู่วัฒนา
นายปรีชา
เหมาภากร
นางเสาวนีย์
กระจกเหลี่ยม
นางชุติมา
อุดมธัญลักษณ์
นางสาวรัชนีย์
ศรีวิจิตกร
นายอิสราฎร
หิรัญพลกุล
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายเชิงชาย
ขันธสอน
นางสาวสิริญญา
หวังเจริญ
นายจิรภัทร
นางสาววัชราภรณ์ ศรจิตติ
คงพืช
นางสาวมุกดา
พรมมิ
นายวัชรพงษ์

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รก. ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จพง.สาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - เรี ย นประธานสภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห ารและท่ า นสมาชิ ก สภา
เลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลอุทัยทุกท่าน บัดนี้ถึงกาหนดเวลาการประชุมสภา
เทศบาลตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภา
เท ศ บ า ล ม า ป ร ะ ชุ ม ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม แ ล้ วข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย เป็นลาดับต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
- เมื่อทีป่ ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับโอนพนักงานเทศบาล มาดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัตกิ าร เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ด้วยเทศบาลตาบลอุทัยได้รับโอนพนักงานเทศบาล ราย
นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ มาดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สังกัด งานพัสดุ
ทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตาบลอุทัย

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเลิศ จิตรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่กรุณาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย
- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
ผม นายบุญเลิศ จิตรภักดี ประธานกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง
ครบถ้วน ครับ
- มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมบ้างครับ
- เมื่อไม่มสี มาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง กรุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผรู้ ับรอง
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่รับรอง
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาเทศบาล จะได้ลงชื่อในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- เรื่องที่ ๑ การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๓ และ
กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป (งานธุรการ
สานักปลัดเทศบาล)
- ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ทุกท่าน
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นายเฉลิมพล ชูกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกาหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปี ถั ด ไปให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น น าปรึก ษาในที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ประจาปีสมั ยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ โดย
อนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ ไม่ ได้ ก าหนดสมั ยประชุมสามัญ ประจาปีไว้ หรือไม่ได้
กาหนดวันเริ่ม ประชุมสามัญประจาปีสมั ยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็น ต้องเปลี่ ยนแปลงสมั ยประชุม สามั ญ ประจ าปี หรือวัน เริ่ม สมั ย
ประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
- เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สภาเทศบาลได้มีมติ
กาหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเดือน
กุมภาพันธ์ และกาหนดวันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๖๓ ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย ๆ ละ ๓๐ วัน
สมัยแรก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
สมัยทีส่ อง วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมัยทีส่ าม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยทีส่ ี่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ผมขอเสนอกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป
ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกาหนด ๓๐ วัน
โดยเริ่มตัง้ แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
- เมื่อไม่มผี ู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอถามมติทปี่ ระชุมสภาเทศบาล
แห่งนีเ้ ห็นชอบตามที่ นายเฉลิมพล ชูกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอหรือไม่ มีผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผเู้ ห็นชอบ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง
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นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๖๓ และกาหนดวันเริม่ ประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก
ของปีถัดไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๒ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง)
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่ รรจุเป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ
ขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2
โครงการ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม
ด้านบริการชุมชนและลังคม แผนงานเคหะชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ท่อ HDPE 110 มม. PN 6.3
ทดแทนท่อเดิมที่ชารุด ความยาว 1,200.00 เมตร ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด
2. โครงการติดตั้งป้ายไฟวิ่งบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x 5.00
เมตร ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
ข้อความใหม่ (ทีแ่ ก้ไขเปลี่ยนแปลง)
ด้านบริการชุมชนและลังคม แผนงานเคหะชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. โครงการขยายท่ อเมนประปา หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ท่อ HDPE 110 มม. PN 6.3
ทดแทนท่อ เดิม ที่ชารุด ความยาว 610.00 เมตร ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
2. โครงการติดตั้งป้ายจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอลชนิดภาพสี พร้อมระบบควบคุม บริเวณหน้า
วัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.00 x ๔.00 เมตร ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
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นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

รายจ่ า ยในหมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลตาบลอุทัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ
ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามทีผ่ ู้บริหารเทศบาลตาบลอุทัยเสนอหรือไม่ มีผใู้ ดอนุมัติ
กรุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้อนุมัติ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แ จงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลตาบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาดาเนินโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลอุทัย (กองช่าง)
- ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่ รรจุ เป็นวาระ
การประชุมไว้ต่อไป ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ
เพื่อมาดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลอุทัย
(กองช่าง) เนื่องด้วยเทศบาลได้รับคาร้องขอจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลว่าขณะนี้ถนนภายในชุมชนได้เกิดการชารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็น
บ่อ ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก ขอให้เทศบาลช่วยดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม/ก่อสร้างใหม่ ในการนี้กองช่างได้ออกดาเนินการสารวจและ
ตรวจสอบปรากฏว่าถนนภายในชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นถนนราดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนดินผิวจราจรหินคลุก ซึ่งขณะนี้ผิวจราจร
ของถนนบางสายได้เกิดการแตกร้าว ชารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้
สัญจรไปมาไม่สะดวก ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างใหม่ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
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สัญจรไปมา แต่ในการนี้ เทศบาล ฯ มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ในเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕63 แต่อย่างใด
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษาไว้ จานวน ๕,9๙๖,000 บาท เพื่อนามา
ดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้าน นางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจร
ลูกรัง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 255 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด งบประมาณ 500,000 บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่ 2 (ตอนที่ 2) ผิวจราจรลูกรัง
กว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 175 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด งบประมาณ 380,000 บาท
๓. โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารป้อมยามเป็นห้องควบคุมกล้อง CCTV. และระบบกระจาย
เสียงไร้ส าย พร้อมครุภัณ ฑ์ ป ระกอบบริเวณส านักงานเทศบาลตาบลอุทั ย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด งบประมาณ 50๐,๐๐๐ บาท
4. โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ 2 ตอนที่2 ช่วงแยก
ประตูระบายน้าคลองช่องสะเดา – โกดังเก็บสินค้าบริษัทเจ&เจ โดยติดตั้งโคมโซล่าร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า
300 วัตต์ เสาเหล็กชุปกั ลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จานวน 17 ต้น รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 500,000 บาท
5.sโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยเทศบาล 2 รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 217.00 เมตร พร้อมฝาและย้ายแนวเสาไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด งบประมาณ 4๕๖,000 บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนน ซอยเยื้องศาลาประชาคม หมู่ 3 ผิวจราจรลูกรัง ความกว้าง 3.00
เมตร ความยาว 35.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 400,000 บาท
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีต หมู่ 2 ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 190 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด งบประมาณ 500,000 บาท
๘. โครงการติดตั้งไฟโซล่าร์เซลล์ หมู่ 3 ศาลาประชาคม - สุดเขตเทศบาล โคมไฟถนนขนาด
ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จานวน 15 ต้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 450,000 บาท
๙. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ LED. ขนาด 100
วัตต์ เสาเหล็กชุปกัล ป์วาไนซ์สูง 9.00 เมตร จานวน 6 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกาหนด
งบประมาณ 250,000 บาท
1๐. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนริมสะพานข้ามคลองอุทัยทางหลวง 3056 โดยติดตั้งโคม
ไฟฟ้า LED. ขนาด 100 วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ความสูง 4.00 เมตร จานวน 8 ต้น รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 350,000 บาท
1๑. โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล โดยติดตั้งเครื่องส่ง
สัญญาณและลาโพงกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 54 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 300,000 บาท
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1๒. โครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 หมู่ 12 แยกบ้านชายสิงห์ ขนาด
3.00 x 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 160,000 บาท
1๓. โครงการว่างท่ อ เมนประปา HDPE ทดแทนท่ อเมน PVC เดิม ที่ ชารุด หมู่ 13 (ช่วง
ธนาคารออมสิน – หอพั กลัก ซ์เพลส) ท่ อ HDPE ขนาด 110 มม. และ 160 มม. ความยาว 355 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 500,000 บาท
1๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ภายในสานักงานเทศบาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด งบประมาณ 300,000 บาท
1๕. โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติชนิดตั้งพื้น บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวง 3056
ขนาดไม่ น้ อ ยกว่า 3.50 x 5.00 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ เ ทศบาลก าหนด งบประมาณ
450,000 บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการรั บ เงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ กาหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่
ในอานาจหน้าที่ ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิ จการเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือตามที่ก ฎหมายกาหนด ซึ่งในการดาเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด ซึ่งขณะนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมที่นาไปจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ในระหว่างปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒,๒๓๒,๐๔๖.๕๓ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอต่อที่ ประชุม สภาเทศบาล
ตาบลอุทัยเพื่อพิจารณาต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลตาบลอุทัย ของกองช่าง จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจานวน
๕,๙๙๖,๐๐๐ (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นีบ้ า้ งขอได้โปรด
ยกมือครับ
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอทีป่ ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมเพือ่ มาดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบล
อุทัย ของกองช่าง จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจานวน ๕,๙๙๖,๐๐๐
บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามทีผ่ ู้บริหารเทศบาล
ตาบลอุทัยเสนอหรือไม่ มีผู้ใดอนุมัติกรุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้อนุมัติ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง
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นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อมาดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลอุทัย ของ
กองช่าง จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจานวน ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ผบู้ ริหารเทศบาลตาบล
อุทัย เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อมาดาเนิน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลอุทัย ของกองช่าง
จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจานวน ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นหกบาทถ้วน)
– โดยเมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติ
ของกองช่าง จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจานวน ๕,๙๙๖,๐๐๐
บาท แล้วจะมียอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนาไปใช้ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๒๓๖,046.๕3 บาท

ระเบียบวาระที่ ๔
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง อื่น ๆ
- มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม
เลิกการประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววัชราภรณ์ ศรจิตติ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผู้จัดทารายงานการประชุม
(นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ทาการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ จิตรภักดี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรเชษฐ์ ขมวิลัย)

(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ
(นางสาวนาตยา ประเสริฐอุทัยศรี)
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รายงานการประชุมครัง้ นี้ สภาเทศบาลตาบลอุทัยได้รบั รองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลตาบลอุทัย
(นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข)

