สำเนำ
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้ง ๒/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
--------------------------------

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ-สกุล
นายสิงห์ ชุ่มธิ
นางศรีสุดา ไชยเมืองชื่น
นายเฉลียว ท่องเที่ยว
นายนิรันดร์ แก้วมา
นายวรวิทย์ สุสะระ
นายประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล
นายบุญจันทร์ ทาอินแก้ว
นายธวัชชัย ทาอาสา
นายบัญชา ขัดผาบ
นายมงคล เขื่อนแก้ว
นายเมธี ใจอินถา
นางปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ-สกุล
นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น
นายยอดชาย ไชยเมืองชื่น
นายสวาท แก้วลังกา
นายอนุชา ดวงสุภา
นายสุรินทร์ ปงกาวงค์
นายไชยประกาศ แก้วลังกา
นายวุฒินันท์ อรรคเดโช
นางสาวสุมิตรา คนเที่ยง
นางสาวพรรณุภา มหาวี

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ลายมือชื่อ
สิงห์ ชุ่มธิ
ศรีสุดา ไชยเมืองชื่น
เฉลียว ท่องเที่ยว
นิรันดร์ แก้วมา
วรวิทย์ สุสะระ
ประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล
บุญจันทร์ ทาอินแก้ว
ธวัชชัย ทาอาสา
บัญชา ขัดผาบ
มงคล เขื่อนแก้ว
เมธี ใจอินถา
ปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
ดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น
ยอดชาย ไชยเมืองชื่น
สวาท แก้วลังกา
อนุชา ดวงสุภา
สุรินทร์ ปงกาวงค์
ไชยประกาศ แก้วลังกา
วุฒินันท์ อรรคเดโช
สุมิตรา คนเที่ยง
พรรณุภา มหาวี

หมายเหตุ

-๒–
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย และคณะผู้บริหารได้มาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญ
เข้าห้องประชุม เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธานสภาฯ

- กล่าวสวัสดีทักทาย ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งก็จะมีข้อราชการและเรื่องที่จะนามาพิจารณาในที่ประชุมหลายเรื่อง

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องการรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ าน ขอให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ถ้ า ท่ า นใดต้ อ งการแก้ ไข
ถ้ อ ยค าขอตนเองนั้ น ต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจากสภาฯ ก่ อ น ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ
ตรวจสอบได้ เชิญครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที๑่ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที๑่ /๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจำรณำ
๑.การพิจารณาการโอนงบประมาณและตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภาฯ

- เนื่องด้วยได้รับการประสานจากผู้บริหารเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ในการขออนุมัติให้ตั้ง
จ่ายรายการใหม่และโอนงบประมาณ ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ในโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ซึ่งรายละเอียดจะขอมอบหมายให้เลขานุการฯ
เป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ

- แจ้งว่าได้รับการเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขต
พื้ น ที่ ของปกครองอ าเภอเสริ ม งามตามหนั งสื อ ที่ ลป๑๑๑๘/ว๑๐๘ ลงวั น ที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นนโยบายของอาเภอเสริมงามที่จะสร้างจุดเด่นในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยกระผมและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่น ๕
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตรวจแล้วพบว่ามีโครงการดังกล่าวและมีบรรจุในเทศบัญญัติ

-๓–
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุง รักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
เพื่อลดความซ้าซ้อนและเน้นการบูรณาการร่วมกัน คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้ตั้งจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนแทน โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องวิธีการงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้างบประมาณ
และผู้บริหารเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณออกจากงบลงทุน แต่
มิได้ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป ควรเป็นอานาจของสภาท้องถิ่น จึงขอให้
สภาร่วมกันพิจารณาว่าสมควรให้มีการโอนออกจากงบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน ให้แก่ ปกครองอาเภอเสริมงามตามโครงการติดตั้งป้าย และ
แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่หรือไม่
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเห็นชอบ ให้มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดเงิน
อุดหนุ น ส่ ว นราชการ (ที่ ท าการอาเภอเสริมงาม) โดยโอนงบประมาณจากงบลงทุ น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.การพิจารณาการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย

เลขานุการสภาฯ

- เนื่องด้วยได้รับแจ้งจากกองช่างในการพิมพ์ข้อความแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการพิมพ์
ข้อความรายละเอียดไม่ชัดเจนจึงขออนุมัติ ให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แต่
มิได้ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไป ซึ่งถือเป็นอานาจของผู้บริหารได้เช่นกัน
แต่ทั้งนี้ผู้บริหารฯ ต้องการให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย จึงขอให้ทุก
ท่านพิจารณาออกความเห็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอเอกสาร

มติที่ประชุม

- ที่ป ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้ มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย จาก เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุ งรักษาซ่ อมแซมทรั พ ย์สิ นต่ างๆที่ อยู่ในงานรับ ผิ ดชอบของกองช่าง เป็ น เพื่ อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึง
กับพื้นดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นการซ่อมแซม ถนนที่ชารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
รวมถึงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้เป็นปกติ
๓.การพิจารณาโอนงบประมาณจากงบลงทุนไปงบดาเนินการ

ประธานสภาฯ

- ต่ อ ไปเรื่ อ งที่ ๓ ขอให้ พิ จ ารณาโอนงบประมาณจากหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (งบลงทุ น ) ไปงบด าเนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ ส อย ในส่ ว นรายละเอี ย ดขอ
มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจง

-๔–
เลขานุการสภาฯ

มติที่ประชุม

- เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติ ให้มีการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเมื่อสักครู่
เพื่อมิให้เสียเวลาอีก จึงขอพิจารณาอนุมัติการโอนลดงบประมาณจากหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน โอนไปเพิ่มในหมวดค่าใช้สอย งบดาเนินงาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน จานวน ๙๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากคาดว่าจะมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย ในประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อการบริหารสาธารณะต่อ
ประชาชนในเขตพื้นที่ จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้มีการโอนลดงบประมาณ จานวน ๙๕,๐๐๐ บาท
จากงบลงทุนแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนเพิ่มในงบดาเนินงาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๙๕,๐๐๐ บาท
๔.การพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา ๖๗ ทวิ

ประธานสภาฯ

- เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา
การโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
เรียบร้อยแล้ว กระผมได้รับการแจ้งประสานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ในกรณีการเบิก – จ่าย ในหมวด
เงินอุดหนุน ซึ่งในรายละเอียดก็จะมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อไป

เลขานุการสภาฯ

- สืบเนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาโครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตพื้นที่เพื่อขอ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน ให้แก่ปกครองอาเภอเสริม
งาม เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้น หากจะมีการเบิก – จ่าย จะต้องขอรับการอนุมัติหรือความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ
กาหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย และการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง โดยโครงการที่เสนอ
เป็นนโยบายของอาเภอเสริมงาม ท่านนายอาเภอเสริมงามมีนโยบายเร่งด่วนสร้างจุดเด่น
ของพื้นที่ในอาเภอเสริมงาม จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น และสอดคล้องกับนโยบาย
นายกเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย ในการแสดงเขตพื้นที่เป็นจุดเด่นของตาบลเสริมซ้าย เพื่อ
บูรณาการร่วมกัน จึงมอบให้ปกครองอาเภอเสริมงามเป็นผู้ดาเนินการแทน ซึ่งตั้งจ่ายไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุน และเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ จึงต้องขออานาจสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ในการเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตพื้นที่ หมวดเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

- ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา

-๕–
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้มีการเบิกจ่ายเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
อุดหนุนให้แก่ปกครองอาเภอเสริมงาม ในโครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงพื้นที่
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕.การพิจารณาเรื่องการยุบควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ รวมกับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย และการใช้เงินสะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เสริมซ้ายในการประชุม ศพด.

เลขานุการสภาฯ

- การยุบควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาไผ่ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาไผ่ โดยเห็นควรให้
ยุบควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ รวมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เพือ่ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ และกาหนดให้มีการ
ย้ายมารวมกันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยจะ
ดาเนินการย้ายการเรียนการสอน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับการยุบควบรวม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่กล่าวมา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานศึกษา คุณภาพการศึกษา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของตาบลเสริมซ้าย ให้มีมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกาหนด
และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต ซึง่
ที่ประชุมมีมติ
เห็นด้วย 10 คน
ไม่เห็นด้วย - คน
งดออกเสียง 1 คน(ประธานสภาฯ)
- ต่อไปเป็นการพิจารณาใช้เงินสะสม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เพื่อนามาปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย เพื่อ
รองรับเด็กนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้ายให้มีคุณภาพตามที่กรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่นกาหนด ซึ่งเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินสะสมอยู่ ๗๓,๘๒๘.๑๘ บาท
และเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ได้มี
การประชุม เรื่องการขอใช้เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นจานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในการปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เสริมซ้าย และมติที่ประชุม จานวน ๑๗ คน เห็นด้วยทั้งหมด และไม่มีผู้คัดค้าน

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับการใช้เงินสะสมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ในการดาเนินการปรับปรุง ต่อ
เติม และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ให้มีมาตรฐานและรองรับการ
ยุบควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไผ่ ที่จะมารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เสริมซ้าย ในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ นี้

-๖ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ข้อรำชกำรอื่น
ประธานสภาฯ

- เนื่องจากมีการโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึง่ มี
จานวนหลายรายการทั้งที่ในสภาฯ พิจารณา และนายกเทศมนตรีพิจารณา โดยใน
รายละเอียดมอบให้เลขานุการฯ ชี้แจงเพื่อทราบ

เลขานุการสภาฯ

- ตามที่ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
โครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตพื้นที่ และพิจารณาโอนงบลงทุนไปหมวดค่าใช้
สอย งบดาเนินงาน เมื่อสักครู่ คือเป็นอานาจของสภาเทศบาลฯ ที่เป็นผู้พิจารณาซึ่งทุกท่าน
ได้ร่วมกันเห็นชอบอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ในรายการโอนงบประมาณในส่วนที่เป็นอานาจ
ของผู้บริหารเทศบาล ตามระเบียบนั้น ผู้บริหารเทศบาลฯต้องการให้สภาฯ รับทราบก่อนที่จะ
มีการอนุมัติโอนงบประมาณ โดยรายละเอียดการโอนเพิ่มมี ดังนี้
๑.ขอโอนเพิ่มงบประมาณในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้ง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.ขอโอนเพิ่มงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีการตั้งงบประมาณการเลือกตั้ง เนื่องจากกระผมในฐานะปลัดเทศบาลตาบลเสริม
ซ้าย ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนกลางได้แจ้งให้เตรียมความพร้อม
สาหรับการเลือกตั้ง ขณะนี้ได้แจ้งให้แต่ละส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดส่งรายงานการแบ่งเขต
การเลือกตั้ง โดยเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ทารายงานจัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว
๓.โอนเพิ่มงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็น
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเป็นโครงการตามแนวพระราชดาริ และได้มีการปรับเพิ่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
๔.โอนเพิ่มค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาเดา จานวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท
เนื่องจากคาดว่าจะไม่เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย เพราะมีการสูบน้าเพื่อการเกษตรเป็น
จานวนมาก เนื่องจากพื้นที่มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
การขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้ง ๔ รายการนี้ ถือเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แต่
ทั้งนี้ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ทางสภาฯ ได้รับทราบด้วย เนื่องจากข้องเกี่ยวการโอนใน
เรื่องสาคัญ ทั้งการเลือกตั้ง การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ซึ่งเป็น
รายการใหม่ การสูบน้าเนื่องจากภัยแล้งถือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนต้องให้
ความสาคัญ เป็นต้น และไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือขัดข้องประการใด
หรือไม่ โปรดแจ้ง

มติที่ประชุม

- รับทราบ และเห็นควรให้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาการโอนงบประมาณตามที่เห็นสมควร
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-๗–
ประธานสภาฯ

- กล่าวขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุมิตรา คนเที่ยง
ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวสุมิตรา คนเที่ยง )
นิติกร(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ)
ลงชื่อ

เฉลียว ท่องเที่ยว
( นายเฉลียว ท่องเที่ยว )
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ

ประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
(นายประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล)

ลงชื่อ

ศรีสุดา ไชยเมืองชื่น คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
( นางศรีสุดา ไชยเมืองชื่น )

ลงชื่อ

ปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
( นางปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย )

ลงชื่อ

สิงห์ ชุ่มธิ
ผูต้ รวจบันทึกฯ
(นายสิงห์ ชุ่มธิ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย

