๑
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒
.......................................................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัยสามัญ สมัยที่
๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลตําบลดานเกวียน

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายเงินอุดหนุนสวนราชการโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจ ใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ประจําป
๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................

๒

รายงานการประชุมสภา เทศบาลตําบลดานเกวียน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน

ผูมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นางสาววาริน เปลื้องกระโทก
๒
นายสมวงศ ปลิงกระโทก
๓
นายณัฐพล ชัยสา
๔
นายบุญรวม ปลองกระโทก
๕
นายชุน ไขทะเล
๖
นายชิด ปอกระโทก
๗
นายสมสวน ปลิงกระโทก
๘
นายพั่ว เปลากระโทก
๙
นายสมคิด สวัสดี
๑๐.
นายประกอบ เปลากระโทก
๑๑
นางพิกุล สิงหทะเล
๑๒
นายมานพ ยังทะเล
๑๓.
นายอโนชา พลทองมาก
คณะผูบริหาร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕.

ชื่อ – สกุล
นายชรินทร เปลี่ยนกระโทก
นายสัมพันธ ปลิงกระโทก
นางสุกิจ บวนกระโทก
นายสัน ปลิงกระโทก
นายชม บาดกระโทก

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายประสิทธิ์ นุมฉิมพลี
๒
นายสมพร ปรีติกุล
๓.
นางชิดชนก รักสุจริต
๔
นายสรายุทธ วามะเกษ
๕
นายยุทธชัย รอบรู
๖
นางธีรพร โชคเรืองสกุล
๗.
นางอภิญญา บํารุงภักดี
๘.
นายณรงค ปลิวกระโทก
๙.
นางสาววิยะดา เชี่ยวชาญ
๑๐
พ.จ.อ.ตฤณ ดีนวนพะเนาว

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขนุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วาริน เปลื้องกระโทก
สมวงศ ปลิงกระโทก
ณัฐพล ชัยสา
บุญรวม ปลองกระโทก
ชุน ไขทะเล
ชิด ปอกระโทก
สมสวน ปลิงกระโทก
พั่ว เปลากระโทก
สมคิด สวัสดี
ประกอบ เปลากระโทก
พิกุล สิงหทะเล
มานพ ยังทะเล
อโนชา พลทองมาก

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
ชรินทร เปลี่ยนกระโทก
สัมพันธ ปลิงกระโทก
สุกิจ บวนกระโทก
สัน ปลิงกระโทก
ชม บาดกระโทก

ตําแหนง
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองชาง
ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลฯ
ผอ.กองยุทธศาสตร ฯ
ผอ.กองการศึกษา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนางานปองกันฯ

ประสิทธิ์ นุม ฉิมพลี
สมพร ปรีติกุล
ชิดชนก รักสุจริต
สรายุทธ วามะเกษ
อภิญญา บํารุงภักดี
ณรงค ปลิวกระโทก
วิยะดา เชี่ยวชาญ

ลายมือชื่อ

-

-

๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอโนชา พลทองมาก
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา
เลขานุการสภาเทศบาล
พระรัตนตรัย และขอเชิญทานประธานสภาเทศบาล ทําหนาที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ ครับ
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก ค ะ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร อ มแล ว ดิ ฉั น ขอเป ด การประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ และ
ประธานสภาเทศบาล
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก .........................................................
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก คะ สําหรับระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
ประธานสภาเทศบาล
๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางฝายเลขานุการสภาเทศบาล
ไดแจกจ ายให สมาชิ กสภาเทศบาลทุกท านทราบล วงหน าแล ว มี ทั้งหมด...๑๓...หน า ดิฉัน ขอให
เลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการตรวจไปพรอม ๆ กันขอเชิญคะ
นายอโนชา พลทองมาก
-ขอบคุณครับทานประธาน ผมขอเชิญสมาชิกไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
เลขานุการสภาเทศบาล
ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปพรอม ๆ กันครับ หนาที่ ๑......หนาที่
๑๓ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ
-รายงานการประชุม ฯ ไดดําเนินการตรวจรับรองเรียบรอยแลวครับทานประธาน
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก คะ รายการการประชุมไดตรวจเรียบรอยแลว ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็น
ประธานสภาเทศบาล
ควรใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ........ เสียง (งดออกเสียง ..... )
ระเบียบวาระที่ ๓
-ขออนุมัตจิ ายขาดเงินสะสมเทศบาลตําบลดานเกวียน
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
-สําหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลดานเกวียนเปนผูชี้แจง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชรินทร เปลี่ยนกระโทก ขอบคุณครับ เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรีฯ
-เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลตําบลดานเกวียน
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลดานเกวียน มีความประสงคจะขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบ
ตําบลดานแกวียนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลดานเกวียน ไดรับคํารองหรือการรองเรียนจากประชาชนผูใชถนน
ในเขตเทศบาลตําบลดานเกวียนจํานวนหลายสายที่ประชาชนใชเปนเสนทางในการสัญจรไป-มา และ
ใชเปนเสนทางในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องปนดินเผาดานเกวียน ที่สภาพผิวจราจร
เกิดการชํารุดทรุดโทรมเสียหายเปนอยางมาก ประกอบกับถนนสายดังกลาวไดกอสรางมาเปนเวลา
นานทําใหสภาพผิวจราจรเกิดการชํารุด เกิดรอยแยกขนาดใหญ ผุกรอน เปนหลุมเปนบอโดย
เฉพาะในชวงเวลากลางคืนอาจกอใหเกิดอันตรายกับประชาชนผูสัญจรไป-มา ได
ผูบริหารไดตระหนักและเล็งเห็นวาควรเรงดําเนินการเสริมผิวจราจรหลายเสนภายในแตละ
ชุมชนโดยเรงดวน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที จึงจําเปนตองขอใชจายเงินสะสม

๔
เปนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 1 จากถนน 224 (กม.17) ถึง
รพ.สต.ดานเกวียนชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 19,690 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒ นาทองถิ่น
2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 เปนเงิน ๘,๔๖๖,๗๐๐ บาท
2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว
519 เมตรหนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,114 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
พ.ศ.2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 เปนเงิน
๑,๓๗๐,๒๐๐ บาท
3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 3 ม.2,ม.7 และ ม.8 (ชุมชนโพธิ์ทอง
,ชุมชนดานชัย,ชุมชนใหมหนองขาม) ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 732 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 4,660 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 เปนเงิน ๒,๐๐๓,๘๐๐บาท
4.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายโรงเรียนบานทาอาง ม.6 ต.ทาอาง กวาง
4.00 เมตร ยาว 572 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,288
ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4 เปนเงิน ๑,๐๐๖,๗๐๐ บาท
5.โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ดานทิศตะวันตกจาก
สะพานบานนายชอ ถึง ถนน 224 กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,832 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 7,328 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5
เปนเงิน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท
6.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ (หนาสํานักงานเทศบาลตําบลดาน
เกวียน) กวาง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 4,500 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 6 เปนเงิน
๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน

๑๙,๔๙๑,๔๐๐ บาท
เหตุผล
เพื่อเปนการบริการชุมชนและสังคม และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูใช
เสนทางสายดังกลาวใหมี ความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไป-มาและใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ผูบริหาร เทศบาลตําบลดานเกวียน จึงมีความประสงคขออนุมัติจายใชจายเงินสะสมของเทศบาลตําบล
ดานเกวียน จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงิน 19,491,400 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาด

๕

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

ไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ 89 กําหนดวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1)ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
2)ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ตามระเบียบ
แลวของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น
3)ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก รอยละสิบ
ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น
4)เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพัน
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
อนึ่ง เทศบาลตําบลดานเกวียนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบฯ ดังกลาวแลว ดังนี้
1.ปจจุบันเทศบาลตําบลดานเกวียนมีเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
จํานวน
45,649,201.74
บาท
2.ไดกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนเปนเงิน15,039,726.00
บาท
3.ไดกันเงินไวอกี รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เปนเงิน 7,900,000.00 บาท
4.ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลแลว โดยไมมีคางคงเหลือเงินสะสม
เปนเงิน
22,709,475.74
บาท
5.จายครั้งนี้รวม 6 โครงการ
เปนเงิน 19,491,400.00
บาท
คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น
เปนเงิน
3,218,075.74
บาท
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลดานเกวียนพิจารณาอนุมัติตอไป
-คะ สมาชิกทุกทานไดรับทราบรายละเอียดการขออนุมัติจายชาดเงินสะสม จํานวน เปนเงิน
19,491,400.00 บาท มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ไมมี
-ถาไมมี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัตจิ ายขาดเงินสะสม
จํานวน เปนเงิน 19,491,400.0๐ บาท ไปโอนเพิ่มและตั้งจายเปนรายการโปรดยกมือมือคะ
เห็นชอบ ๑๑ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายเงินอุดหนุนสวนราชการโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจ ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ประจําป ๒๕๖๕
-สําหรับระเบียบวาระนี้ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลดานเกวียน ชี้แจงรายละเอียดคะ

๖
นายชรินทร เปลี่ยนกระโทก -ขอบคุณครับ เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ญัตติเรือ่ ง
ขออนุมัติจายเงินอุดหนุนสวนราชการโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ประจําป ๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
เรื่องเดิม
เทศบาลตําบลดานเกวียนมีความประสงคจะขออนุมัติจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจในการชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ ประจําป ๒๕๖๕ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอโชคชัย
ไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณขอโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจ ในการชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับอําเภอ ประจําป ๒๕๖๕ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่อําเภอ
โชคชัย ไดใชเปนสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บูรณาการ บริหารจัดการชวยเหลือประชาชนไดอยางครอบคลุมพื้นที่ สามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ใหเกิดผลดีตอประชาชนและทางราชการไดอยางถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในเขตอําเภอโชคชัย ตั้งงบประมาณ
อุดหนุนแหงละ ๑๑,๐๐๐ บาท นั้น
เหตุผล
แตเนื่องดวยเทศบาลตําบลดานเกวียนไดรับอนุมัติใหตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลวแตไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว และมีความ
ประสงคจะเบิกจายเงินอุดหนุนสวนราชการดังกลาว
ใหกับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ซึ่งในการนี้คณะผูบริหารเทศบาลไดอนุมัติใน
โอนเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน ๑๑,๐๐๐ บาทแลว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเปน
การโอนครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
และเพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง)ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ กําหนด การจายเงินตามมาตรา
๖๗ (๘) เงินอุดหนุน กระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ
แลว
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตําบลดานเกวียนพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท ตอไป ครับทานประธาน
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก

คะ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ไมมี
-ถาไมมี ดิฉัน ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายเงินอุดหนุน
สวนราชการโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ ประจําป ๒๕๖๕ จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมือคะ
เห็นชอบ.๑๑ เสียง ลา.......-..งดออกเสียง......๑..เสียง
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะขอเชิญคะ

๗
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

ไมมี
-มีสมาชิกมีขอเสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะ
-ถาไมมดี ิฉันขอขอบคุณทุกทาน ขอปดการประชุมคะ

ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายสมคิด สวัสดี)
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

( นายอโนชา พลทองมาก )
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูจดรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(นายชุน ไขทะเล)
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(นางพิกุล สิงหทะเล)
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตรวจรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(น.ส.วาริน เปลือ้ งกระโทก)
ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน

