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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี ๒๕62
วันที่ 29 เมษายน ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
๒. นายสมาน ศรีจันทุม
๓. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
๔. นายสมหมาย เขียวขา
๕. นางหนูอินทร์ สีทองคา
๖. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
๗. นายสอง สามาการ
๘. นายวิพล อนันทยานนท์
๙. นายชาตรี ชาวเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
๒. นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๓. ร.ต.ต.สาเริง ธูปแช่ม
๔. นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
๕. นางสาวราตรี มาสุข
๖. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
๗. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
๘. นางสายฝน ตรีเนตร
๙. นายเปรม ยุติธรรม
๑๐. นางอรุณี ขอสินกลาง
๑๑. นางสาวขนิษฐา ทักษิณากร
๑๒. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
2. นายเวนิช ชะเอมเทศ
3. นายสุกรี สารพล

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาลฯ
หัวฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านนั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายบรรษา สุดพุ่มแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๒
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสอง สามาการ
ประธานกรรมการสามัญฯ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี ๒๕62 ต่อไป
ผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วันนี้มีสมาชิกลากิจ 3 ท่าน คือนายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
นายเวนิช ชะเอมเทศ และนายสุกรี สารพล ทาให้มีสมาชิกสภา
เทศบาล 9 ท่าน
- ขอแนะนา นายบรรษา สุดพุ่มแก้ว ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โอน(ย้าย) มาอยู่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เชิญแนะนาตัวหน่อยครับ
- กระผม นายบรรษา สุดพุ่มแก้ว ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ที่ยินดีรับโอนผม
ผมย้ายมาจากสานักงานทรัพยากรนาภาค 6 กรมทรัพยากรนา จังหวัด
ปราจีนบุรี และต่อไปจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมสนอง
นโยบายพัฒนามวกเหล็กครับ
(ที่ประชุมปรบมือให้การต้อนรับ)
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจ
รายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสอง สามาการ ประธานกรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาล ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ได้มาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครังที่ 2 ประจาปี ๒๕62 วันที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕62
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเป็นรายงาน
การประชุมที่ถูกต้อง ตรงตามที่ได้ประชุมกันมา จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์ กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการฯ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
/สมาชิก...
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นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ ๒๕62 โปรดยกมือ
- 9 เสียง
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ด้วยคะแนน 9 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ตามที่สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปแล้วนัน
เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากได้ใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน จึงทาให้อุปกรณ์ชารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้
หากทาการซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนเงินที่สูงไม่เกิดความคุ้มค่า
ดังนี
โอนลด
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนและวิชาการ
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตเมืองคาวบอย ตังไว้
1,800,000 บาท คงเหลือ 1,247,000 บาท คงเหลือพอโอนลดได้
จึงขอโอนลด 47,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้) รวมโอนลด
47,000 บาท
/โอนไป...
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โอนไปตังจ่ายรายการใหม่ ดังนี
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนและวิชาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตังไว้ 47,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตัง ตังไว้ 47,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมค่าติดตัง
จานวน 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ 5 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครังที่ 2
หน้าที่ 41 ข้อที่ 2 (ตังจ่ายจากเงินรายได้) รวมโอนไปตังจ่ายรายการใหม่
47,000 บาท
ฉะนัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข้อ 27 ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 9 เสียง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน 9 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนัน แต่เนื่องจาก
/เครื่องโทรศัพท์
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เครื่องโทรศัพท์ภายในที่ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในของเทศบาลและหน่วยงานภายนอก เกิดขารุดเสียหาย
จานวน 4 เครื่อง ซึ่งได้แก่ สานักปลัดเทศบาล (ห้องรองปลัดเทศบาล)
กองคลัง กองช่าง และกองวิชาการและแผนงาน จึงมีความจาเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตัง
จ่ายรายการใหม่ สาหรับเป็นค่าจัดซือเครื่องโทรศัพท์ภายใน จานวน
4 เครื่อง เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ฯลฯ งบประมาณตังไว้ 350,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท
คงเหลือ 137,310 บาท คงเหลือพอโอนลดได้จึงขอโอนลด 4,000 บาท
โอนไปตังจ่ายรายการใหม่ ดังนี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องโทรศัพท์ภายใน
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องโทรศัพท์ภายใน จานวน 4 เครื่อง
ราคาตามท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) หน้าที่ 104 ข้อที่ 2 จึงขอไปตังจ่ายรายการใหม่ 4,000 บาท
ดังนัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข้อ 27 ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
/คณะผู้บริหาร...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

คณะผู้บริหารจึงเสนอเรื่องมาเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เพื่อจักได้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
- 9 เสียง
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนน 9 เสียง
ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑0.5๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชาตรี ชาวเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจาปี
๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ )

(ลงชื่อ)
กรรมการฯ
(นายวิพล อนันทยานนท์)
(ลงชื่อ)
กรรมการและเลขานุการฯ
(นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ)
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สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ครังที่ 1
ประจาปี ๒562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ชาวเมือง)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล

