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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
๒. นายสมาน ศรีจันทุม
๓. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
๔. นางหนูอินทร์ สีทองคา
๕. นายเวนิช ชะเอมเทศ
๖. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
๗. นายสอง สามาการ
๘. นายสุกรี สารพล
๙. นายวิพล อนันทยานนท์
๑๐. นายชาตรี ชาวเมือง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
2. นายสมหมาย เขียวขา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
๒. นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๓. นางสาวอรวีร์ วงษ์ธนชัยสิริ
๔. นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
๕. นางสาวราตรี มาสุข
๖. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
๗. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
๘. นางสายฝน ตรีเนตร
๙. นางปนัดดา ชิณวงศ์
๑๐. นายเปรม ยุติธรรม
๑๑. นางอรุณี ขอสินกลาง
๑๒. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ
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สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการฯ
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาลฯ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านนั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ได้มาประชุมในวันนี้
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
/ต่อไป...
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- ต่อไปผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- วันนี้มีสมาชิกลากิจสองท่าน คือ นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ และ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย เขียวขา จึงทาให้มีสมาชิกเข้าประชุมสภาฯ 10 ท่าน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี แจ้งแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ให้ที่ประชุมทราบ
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
- ด้วยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
นายกเทศมนตรี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก โดยนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 24 เทศบาลตาบลมวกเหล็ก จึงขอส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เรี ยนมาเพื่ อโปรดทราบและแจ้ งที่ ประชุ มสภา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อทราบตามระเบียบต่อไป
หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อขอดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายสอง สามาการ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ กระผม นายสอง สามาการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเรียน
ให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้มาทา
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่า
เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ตรงตามที่ได้ประชุมกันมา จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์ กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการฯ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 10 เสียง
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
- ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ บัดนี้
ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 63,554,047.21 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 34,889,040.80 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 15,667,419.17 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ
รวม 2,990,000 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 7 โครงการ
รวม 6,767,952.72 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 5,253,105.61 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562
(1) รายรับจริง จานวน 54,154,613.56 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จานวน 4,889,828.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 1,576,122.12 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 141,825.32 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 506,830.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน จานวน 0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 26,008,128.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 21,031,878 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 449,000 บาท
/(3)รายจ่าย...
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(3) รายจ่ายจริง จานวน 37,517,396.35 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง จานวน 7,665,153.10 บาท
งบบุคลากร จานวน 15,255,268.59 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 11,264,354.66 บาท
งบลงทุน จานวน 716,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น ไม่มี
งบเงินอุดหนุน จานวน 2,616,120 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 426,500 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 0 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายรับจริง จานวน 8,105,512.92 บาท
รายจ่ายจริง จานวน 2,974,370.21 บาท
กาไรสะสม จานวน 0 บาท
เงินสะสม จานวน 0 บาท
ทุนสารองเงินสะสม จานวน 0 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ จานวน 50,000,000 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จานวน 0 บาท
เงินฝากธนาคาร จานวน 4,427,803.92 บาท
ทรัพย์รับจานา จานวน 77,971,000 บาท
4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการ ที่จาเป็นต้องใช้ในบริหารกิจการ
ขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร
(1) เงินเดือน จานวน 21,440,880 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน จานวน 588,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 93,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จานวน 131,000 บาท
(5) ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จานวน 1,550,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญฯ จานวน 957,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 446,100 บาท
หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 34.06 ของรายจ่ายตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุน
ทุกประเภท
คำแถลงงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลตำบล
มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,565,800 บาท
/หมวดค่า...
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,508,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 415,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 551,000 บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,289,800 บาท
- รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 37,590,000 บาท
- รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37,590,000 บาท
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,125,200 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,125,200 บาท
รวม 74,005,000 บาท
คำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,928,300 บาท
งบบุคลากร 24,289,200 บาท
งบดาเนินงาน 23,957,616 บาท
งบลงทุน 9,334,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 4,480,000 บาท
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 74,004,216 บาท
รวม 74,004,216 บาท
บันทึกหลักกำรและเหตุผล ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.25623 ของเทศบำลตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,362,660 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,605,120 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,430,056 บาท
แผนงานสาธารณสุข 6,778,200 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,747,440 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 10,099,440 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,263,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,790,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,928,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,004,216 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
/ด้านการ...
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ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 11,453,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,820,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 15,273,000 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 89,277,216 บาท
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 66 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น 89,277,216 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 74,004,216 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,362,660 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,605,120 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,430,056 บาท
แผนงานสาธารณสุข 6,778,200 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,747,440 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 10,099,440 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,263,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,790,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,928,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,004,216 บาท
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวม
ทั้งสิ้น 15,273,000 บาท ดังนี้
งบกลาง 3,820,000 บาท
งบบุคลากร 1,600,000 บาท
งบดาเนินงาน 2,253,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 7,600,000 บาท
/รวมรายจ่าย...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

รวมรายจ่าย 15,273,000 บาท
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก ปฏิบัติการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้
รายละเอียดตาม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว
- ตามที่นายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 โปรดยกมือ
- 10 เสียง
- รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 รับหลักการ 10 เสียง
- ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญเลขาฯ
ชี้แจงระเบียบฯ ให้ได้รับทราบ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเรียนชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 45
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ แ
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
- ต่อไปในขั้นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกเสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติ ก่อนที่จะทาการพิจารณาต่อไปในวาระที่ 2 ขอเชิญครับ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายบุญชนะ จารย์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ วัน เวลา
การยื่นเสนอคาขอแปรญัตติ ดังนี้
(1) ให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยื่นคาขอแปรญัตติ มีกาหนด 3 วัน นับแต่วันที่
16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
/ณ ห้องประชุม...
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(2) ให้คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มาทา
หน้าที่พิจารณาและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตาบลมวกเหล็ก
(3) กาหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี
2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จึงเรียนเสนอให้
ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่คับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือเป็น
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- (1) ให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยื่นคาขอแปรญัตติ มีกาหนด 3 วัน
นับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(2) ให้คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลชุดแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
มาทาหน้าที่พิจารณาและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(3) กาหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ลาดับต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ชุดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้ทราบครับ
นายชาตรี ชาวเมือง
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 104 คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
กิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 105 ภายใต้บังคับ
ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่น มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่าง ๆ ตามความ
จาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/(3) คณะกรรมการ...
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(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเป็นสมควร
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ สภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
ร่างข้อบัญญัติ ครับ
นายสอง สามาการ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสอง สามาการ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล
สภาเทศบาล ขอเสนอ นายบุญชนะ จารย์ปัญญา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ครับ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
นายสอง สามาการ
- กระผมขอเสนอ นายสุกรี สารพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
นายสอง สามาการ
- กระผมขอเสนอ นางหนูอินทร์ สีทองคา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบตามเสนอนะครับ
มติที่ประชุม
- ให้มีคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลชุดคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ จานวนสามคนเพื่อทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประกอบด้วย
1. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
2. นายสุกรี สารพล
3. นางหนูอินทร์ สีทองคา
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามที่สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังนี้
โอนลด
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ 355 ตั้งไว้
3,600,000 บาท คงเหลือ 3,600,000 บาท คงเหลือพอโอนลดได้
จึงขอโอนลด 960,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รวมโอนลด 960,000 บาท (-เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนและวิชาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 460,๐๐๐ บาท
- ป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบข้อความวิ่งพร้อมติดตั้ง จานวน 460,๐๐๐ บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบข้อความวิ่งพร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร x 3.00 เมตร พร้อมฐานโครงสร้างสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 2.๐๐ เมตร จานวน 1 ป้าย (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ 113 ข้อที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท
- ชุดรับลูกข่าย (Fixed station) ระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็กพร้อมติดตั้ง จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
/พร้อมติดตั้ง...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

พร้อมติดตั้งชุดรับลูกข่าย (Fixed Station) ระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลฯ
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 จุด และมิเตอร์ไฟฟ้า จานวน ๙ ชุด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ 113 ข้อที่ 8 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 960,000 บาท
(-เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือ
- 9 เสียง
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน 9 เสียง เนื่องจากรองประธานสภาฯ
นายสมาน ศรีจันทุม ได้ขออนุญาตเข้าห้องน้าจึงทาให้มีสมาชิกสภาฯ 9 ท่าน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติของ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ลงนามเห็นชอบและประกาศใช้ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจาก สานักปลัด เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก มีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
โอนลด ดังนี้
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
/ค่าที่ดิน...
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ 355
ตั้งไว้ 3,600,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,640,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือเพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงขอโอนลด 720,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 720,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่นๆ
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาล วัสดุ
ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง โครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x 6.00 เมตร
จานวน 2 แห่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) จึงขอโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 240,000 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางแยกทางร่วม และทางโค้ง
ที่อาจเกิดความเสี่ยงอันตรายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีสาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตามทางแยกทางร่วม
และทางโค้งที่อาจเกิดความเสี่ยงอันตราย ในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวนติดตั้งไม่น้อยกว่า 22 จุด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) จึงขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 480,000 บาท
รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 720,000 บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งกาหนดว่า
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
/นายชาตรี...
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นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

- 10 เสียง
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติของ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่ สภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก ชั้นวางกระเป๋าเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก มีสภาพเก่าและชารุดไม่สามารถใช้งานได้ กองการศึกษา
มีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน รายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ จานวน ๑๔๕,๖๘๐ บาท
งบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนลดได้ จานวนทั้งสิ้น จานวน ๒๖,๔๐๐ บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จานวน ๒๖,๔๐๐ บาท (-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน ๒๖,๔๐๐ บาท
- ชั้นวางของ จานวน ๒๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของชนิด ๙ ช่อง จานวน ๑๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
๓๙ x ๑๒๑ x ๑๒๘.๕ เซนติเมตร สาหรับวางกระเป๋าเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
/พ.ศ. 2561...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖5) รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน
๒๖,๔๐๐ บาท ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือ
- 10 เสียง
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาก็ขอเชิญได้นะครับ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชาตรี ชาวเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕62
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ )

(ลงชื่อ)
กรรมการฯ
(นายวิพล อนันทยานนท์)
(ลงชื่อ)
กรรมการและเลขานุการฯ
(นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ)
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สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ชาวเมือง)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล

