มติสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ 2๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
*******************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ เมื่อวัน
อังคารที่ 2๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมจานวน ๒๒ คน นั้น
สภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีมติดังต่อไปนี้
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.
๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (-ไม่ม-ี )
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕62
เมื่อวันพุธที่ 2๘ สิงหาคม ๒๕62)
มติทปี่ ระชุม
- เห็นชอบ จานวน
๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน เสียง
- งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง (ประธำนสภำฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม (-ไม่ม-ี )
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (-ไม่ม-ี )
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ แถลงผลงานประจาปี พ.ศ.256 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) และตามมาตรา
48 ทศ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณ
๑.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ หน่วยงานกองช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการการปรับปรุงต่อเติมตลาดราตรีเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
ตั้งไว้
๔๙๙,๖๔๐.- บาท
ขออนุมัติโอนลดจานวนเงิน ๔๙๙,๖๔๐.- บาท
เพื่อนาไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หน่วยงานกองช่าง ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงจอดรถหลังเทศบาล ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการต่อเติมห้องสานักงานภายในโรงจอดรถสานักงานเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๓,๖๔๐.๐๐ บาท
เพื่อนาไปเพิ่ม หน่วยงานกองช่าง ดังนี้
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
รายการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท
โอนเพิ่มเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จานวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๖๔๐.- บาท
มติทปี่ ระชุม

- เห็นชอบ จานวน
๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน เสียง
- งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง (ประธำนสภำฯ)
๒.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ หน่วยงานสานักปลัด
แผนงาน การศึกษา
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ประเภท
เงินวิทยฐานะ
รายการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะพนักงานเทศบาลตั้งไว้ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท
ขออนุมัติโอนลดจานวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อนาไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หน่วยงานสานักปลัด ดังนี้
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการอุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด
DVR (Digital Video Recorder) แบบ 8
ช่องฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.- บาท

มติทปี่ ระชุม

- เห็นชอบ จานวน
๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน เสียง
- งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง (ประธำนสภำฯ)

๓

๕.๓ การพิจารณาขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8๙(๓) กรณีให้กันเงินสะสม
สารองจ่ายอีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น กรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น เพื่อใช้จ่ายสาหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ ๒,
๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รวม
จานวน 1๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2บ้าน
หว้านน้อย (ถนนลูกรังเส้น ป่าช้า) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ลงดินลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3
บ้านหว้านใหญ่ (เส้นเรียบคลองส่งน้าหลังเทศบาล) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6บ้าน
หนองผือ (เส้นบ้านหนองผือ ลัดไปทางบ้านโคกน้าสร้าง) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250
เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหก
พันบาทถ้วน)
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6บ้าน
หนองผือ – หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง (ซอยทางลงบ้านป๋าแมดไปบ้านโนนสว่าง) ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 60,000
บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7บ้าน
ดอนม่วง (ซอยทางลงบ้านนายจเรไปคลองส่งน้าบ้านดอนม่วง) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
550 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 8
บ้านหนองแสง (เส้นถนนลูกรังลัดไปทางหนองก้านเหลือง) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
900 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปด
พันบาทถ้วน)
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 9
บ้านโคกน้าสร้าง (เส้นถนนลูกรัง บ้านโคกน้าสร้างไปหนองทะเล) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
800 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 9
บ้านโคกน้าสร้าง (เส้นทางเข้าบ้านผอ.สมฤกษ์ไปหลังโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้าสร้าง) ขนาด
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ
98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 10
บ้าน
โนนสว่าง (เส้นถนนลูกรังไปโรงฆ่าสัตว์ลัดไปทางบ้านหนองผือ) ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
750 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน)

๔

มติทปี่ ระชุม

มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ปิดประชุม

10. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยทาการปรับเกรดถนนพร้อมลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านนาแพง (เส้นรอบป่าช้า -เส้นทางออกสวนยางไปถนนใหญ่) ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ
163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหว้านน้อย (ซอยทางเข้าป่าช้า
บ้านหว้านน้อยไปฟาร์มวัวโชคอนันต์) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 361,000 บาท
(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาหนองบก (ซอย 7) ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 580
ตารางเมตร งบประมาณ 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง (ซอยต่อคอนกรีตเดิมไป
ถึงทางลาดยาง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร งบประมาณ 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง (ซอยลงจากประปา
อ้อมไปทางวัดป่าวิเวก) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง (ต่อคอนกรีตเดิมให้ถึง
ทางเข้าวัดป่งเชือก) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร งบประมาณ 69,000 บาท(หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
สรุปรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 2,333,000 บาท (สองล้านสาม
แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
-แยกเป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 946,000 บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
-แยกเป็นงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,387,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- เห็นชอบ จานวน
๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน เสียง
- งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง (ประธำนสภำฯ)
๕.๔ การขอความเห็นชอบการเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใน
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ ห่างไกล ดาเนินการโดยกิจการ
ค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย (กิจการค้าร่วม) ผู้ได้รับมอบหมายโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1)
- เห็นชอบ จานวน
๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน เสียง
- งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง (ประธำนสภำฯ)
เรื่องอื่นๆ
(-ไม่ม-ี )
เวลา ๑๑.๓๐ น.

