บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้ง ๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
--------------------------------

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
นายมงคล เขื่อนแก้ว
นายเมธี ใจอินถา
นายบัญชา ขัดผาบ
นางปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
เลขานุสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
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
นิติกร
ผอ.กองช่าง

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

หมายเหตุ

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

หมายเหตุ

-๒–
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย และคณะผู้บริหารได้มาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญ
เข้าห้องประชุม เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการขอโอนงบประมาณในหมวดที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง การพิ จ ารณาออกเทศบั ญ ญั ติ ในการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มและควบคุ ม แหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด และข้อราชการอื่น

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย

ประธานสภาฯ

- ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าท่านใดต้องการแก้ไข ถ้อยคา
ขอตนเองนั้น ต้องได้รับการอนุญาตจากสภาฯ ก่อน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบได้
เชิญครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑ ประจาปี 256๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๑.การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ

- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งทางคณะเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติตาบล
เสริมซ้าย เรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะนาเข้าวาระการประชุมลาดับต่อไป จึง
ขอให้ท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ เรียนเชิญ

เลขานุการสภา

- เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา
๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดเกินกว่า
หนึ่งพันบาท

-๓–
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้
-ในการพิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอในที่ประชุม ครับ

นายบัญชา ขัดผาบ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
กระผมขอเสนอให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเป็นสามวาระรวด ครับ

ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่าน บัญชา ขัดผาบ ได้เสนอต่อที่ประชุม ถ้าท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ
การพิจารณาเป็นสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น ครับ

ทีป่ ระชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เป็นสามวาระรวด

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
เชิญ ครับ

นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอนาเสนอร่างเทศบัญ ญั ติ
ตาบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒
หลักการ ให้มีเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย
เหตุผล ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย จึงเห็นเป็นการจาเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
อันได้แก่ มูลฝอยที่ มีสภาพขังน้าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และ
เศษภาชนะอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้า ที่อาบน้า ตุ่มน้า โอ่งน้า แจกัน กระถางต้นไม้
และภาชนะรองรับน้าอื่น ๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยน
น้าเป็นประจาทุก 7 วัน หรือใส่สารเคมีก็ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตราเทศ
บัญญัตินี้
-เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อบังคับ
ในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเสริมซ้าย จึงมีความ
จาเป็นเสนอร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้
บังคับในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ต่อไป

-๔–
ประธานสภาฯ

- การพิจารณาวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้ายเรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ใช้ดุลยพินิจถึงประโยชน์ของ
ประชาชน ความจาเป็นเร่งด่วน หากเห็นว่าเทศบาลฯ มีความจาเป็นต้องมีเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
และเห็นควรรับหลักการในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง และ
มีสมาชิกสภาฯ พ้นสมาชิกภาพ ๑ คน)

เลขานุการสภา

- วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อเป็นการพิจารณาเป็นสามวาระรวด สภา
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย จึงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาฯ โดยประธานสภาฯเป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติ หรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมือ่ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแปรญัตติ กระผมจึงขอปิดอภิปราย เป็นอันว่าวาระที่สอง ไม่
มีผู้ขอแปรญัตติ จึงขอไปพิจารณาวาระที่สาม ซึ่งเป็นวาระนี้ จึงไม่มีการอภิปรายโดยขอมติใน
วาระที่สามขั้นลงมติ หากที่ประชุม เห็นว่าควรตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง
๒.การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งทางคณะเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติตาบล
เสริมซ้าย เรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะนาเข้าวาระการประชุมลาดับต่อไป จึง
ขอให้ท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ เรียนเชิญ

เลขานุการสภา

- เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา
๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑). เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
๒). เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดเกินกว่า
หนึง่ พันบาท

-๕–
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้
-ในการพิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอในที่ประชุม ครับ

นายประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
กระผมขอเสนอให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเป็นสามวาระรวด ครับ
ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่าน ประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูลได้เสนอต่อที่ประชุม ถ้าท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วย
กับการพิจารณาเป็นสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น ครับ

ทีป่ ระชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เป็นสามวาระรวด

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
เชิญ ครับ

นายกเทศมนตรี

- กระผมขอนาเสนอร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง การหลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๒
หลักการ ให้มีเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรกาหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติ การเก็บ การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันอาจเกิดจากสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
-เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อบังคับ
ในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเสริมซ้าย จึงมีความ
จาเป็นเสนอร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้
บังคับในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ต่อไป

-๖–
ประธานสภาฯ

- การพิจารณาวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้ายเรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ใช้ดุลยพินิจถึงประโยชน์ของ
ประชาชน ความจาเป็นเร่งด่วน หากเห็นว่าเทศบาลฯ มีความจาเป็นต้องมีเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
และเห็นควรรับหลักการในวาระที่หนึ่ง โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง และ
มีสมาชิกสภาฯ พ้นสมาชิกภาพ ๑ คน)

เลขานุการสภา

- วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อเป็นการพิจารณาเป็นสามวาระรวด สภา
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย จึงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาฯ โดยประธานสภาฯเป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติ หรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแปรญัตติ กระผมจึงขอปิดอภิปราย เป็นอันว่าวาระที่สอง ไม่
มีผู้ขอแปรญัตติ จึงขอไปพิจารณาวาระที่สาม ซึ่งเป็นวาระนี้ จึงไม่มีการอภิปรายโดยขอมติใน
วาระที่สามขั้นลงมติ หากที่ประชุม เห็นว่าควรตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง)
๓.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ

- ต่อไปข้อพิจารณา เรื่องที่ ๓ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้รับการประสานจากท่านายกเทศมนตรี
ในการปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง กรณีถนนของหมู่บ้านนางอย ซึ่งเป็นสายที่มีประชาชน
สัญจรเป็นจานวนมาก เกิดการชารุดทรุดโทรม ผู้นาชุมชนบ้านนางอย จึงได้ส่งหนังสือ
เพื่อขอให้ทางเทศบาลฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนั้น ซึ่งในส่วนรายละเอียดการ
โอนงบประมาณขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯ หรือในฐานะปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แจง
- รับทราบ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้นในกรณีการปรับปรุงถนนสายบ้านนางอย – แพะม่อน ซึ่งเป็นความเดือนร้อนของ
ประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ โดยทางเทศบาลฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้นาชุมชน เมื่อวันที่

-๗–
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยทางกองช่างได้ออกสารวจพื้นที่แล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุง
เส้นทางดังกล่าว จึงขอให้ทางสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ได้ทราบและร่วมกันพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ

- ได้สอบถามในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ร่วมกันพิจารณาการขอความเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อนาไปปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุง
เสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ต์ ค อนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสายนางอย-แพะม่อ น ซึ่ งได้ มี บ รรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๓ เรียบร้อยแล้วใน
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในตาบล โดยขอโอนเพิ่มจานวน ๓๐๐,๐๐ ๐ บาท
ซึ่งเดิมมีงบประมาณเหลือ ๑๙๒,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔๙๒,๐๐๐ บาท ขอให้ ทุกท่าน
ร่วมกันพิจารณา

ที่ป ระชุม

- ที่ ป ระชุมมีม ติเป็ นเอกฉันท์ เห็ น ชอบให้ มีการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่ อนาไป
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง (ประธานสภาฯ งด
ออกเสียง และ มีสมาชิกสภาฯ พ้นสมาชิกภาพ ๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ข้อราชการอื่น
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- เทศบาลฯจะเริ่มทาแผนและออกประชาคมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระผมขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุก
ท่านได้เข้าร่วมเพื่อจัดทาแผนและประชาคม เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของราษฎร
ในพื้นที่ตาบลเสริมซ้าย เพื่อนาไปพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการ
- รับทราบ
- กล่าวขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สุมิตรา คนเที่ยง
ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวสุมิตรา คนเที่ยง )
นิติกร(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ)
เฉลียว ท่องเที่ยว
( นายเฉลียว ท่องเที่ยว )
เลขานุการสภาฯ

-๘–

ลงชื่อ ประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล
(นายประดิษฐ์ ป๋าเมืองมูล)
ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม

ศรีสุดา ไชยเมืองชื่น คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
( นางศรีสุดา ไชยเมืองชื่น )

ลงชื่อ ปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
( นางปรียาภรณ์ ยะหัวฝาย )

ลงชื่อ

สิงห์ ชุ่มธิ
ผูต้ รวจบันทึกฯ
(นายสิงห์ ชุ่มธิ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย

