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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
๒. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
๓. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
๔. นางหนูอินทร์ สีทองคา
๕. นายเวนิช ชะเอมเทศ
๖. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
๗. นายสอง สามาการ
๘. นายวิพล อนันทยานนท์
๙. นายสุกรี สารพล
๑๐. นายชาตรี ชาวเมือง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมาน ศรีจันทุม
2. นายสมหมาย เขียวขา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
๒. นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๓. ร.ต.ต.สาเริง ธูปแช่ม
๔. นางสาวอรวีร์ วงษ์ธนชัยสิริ
๕. นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
๖. นางดวงรัตน์ รอดณรงค์
๗. นางสาวราตรี มาสุข
๘. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
๙. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
๑๐. นางสายฝน ตรีเนตร
11. นางปนัดดา ชิณวงศ์
12. นายเปรม ยุติธรรม
๑3. นางอรุณี ขอสินกลาง
14. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดฯ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านนั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านนั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสอง สามาการ
ประธานสามัญฯ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้มาประชุมในวันนี้
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
- ต่อไปผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลาป่วย 2 ท่าน คือ นายสมาน ศรีจันทุม
และ นายสมหมาย เขียวขา จึงทาให้มีสมาชิกสภาฯ 10 ท่าน
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจรายงาน
การประชุมให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสอง สามาการ ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ชุดตรวจ รายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการสามัญประจา
สภาเทศบาล ชุดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้มาทาหน้าที่
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562 เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
ตรงตามที่ได้ประชุมกันมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์ กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ กรรมการฯ/เลขานุการฯ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2562 โปรดยกมือ
- 10 เสียง
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
- ขอเชิญกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ได้แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สภาเทศบาลพิจารณาต่อไป
/นายบุญชนะ...
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นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
ประธานกรรมการสามัญ

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ขอรายงานผลการแปรญัตติและ
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
ผลการแปรญัตติในช่วงระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่มีสมาชิกยื่นเสนอ
คาแปรญัตติและคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
ประธานกรรมการ
นายสุกรี สารพล
กรรมการ
นางหนูอินทร์ สีทองคา
กรรมการ/เลขานุการ
มาทาหน้าที่และแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้พิจารณาและแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แล้ว ปรากฏผล ดังนี้
1. ชื่อร่างเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
2. คาแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
3. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
4. เทศบัญญัติ ข้อ 1 – 7 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ไม่มีการขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไข เห็นว่าได้
จัดทาไว้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ทุกขั้นตอน และจัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นโดยตรง จึงมีมติให้คงร่างเดิมไว้ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ยืนตามร่างเดิม โดยได้รายงานไปยังประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 แล้ว
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. 2563 ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข จึงให้ยืนตามร่างเดิม
ซึ่งประธานสภาเทศบาล ได้ส่งรายงานของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 ให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผ่านการพิจารณา
ในวาระ ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
การพิจารณา ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย จะขอมติจากที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 10 เสียง
เลขานุการสภา
มติที่ประชุม
- เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนน 10 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
/นายสหชัยพล...

4
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กรณียงั มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามที่สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้มีมติอนุมัติให้
กันเงินเบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี ๒๕๖๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีงานและโครงการ
ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงมีความจาเป็นขออนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเทศบาล ๑ บริเวณจากเครื่องกั้นทางรถไฟ
ถึงสระน้าพุ ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก จานวนเงิน ๒,๓๓๙,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เทศบาลตาบลมวกเหล็กได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้ว
แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลมวกเหล็กมีความประสงค์จะดาเนินโครงการดังกล่าว
ต่อไป เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๕๙ วรรค ๒ “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินครบหนึ่งปีแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้” จึงได้ทาญัตติดังกล่าวนี้ เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
/สมาชิก...
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นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- สมาชิกท่านใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
- 10 เสียง
- อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตาบลมวกเหล็ก มีความจาเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ 355 (บางส่วน) รายละเอียดดังนี้
โอนลด ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
สบ 355 ตั้งไว้ 3,600,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,920,000 บาท
งบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงขอโอนลด 1,485,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างรั้วคาวบอย (Cowboy Fencing) บริเวณสวนสาธารณะริมถนนเทศบาล 1
ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 1 แห่ง จานวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคาวบอย (Cowboy fencing) คอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
/พ.ศ.2561...
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(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) หน้า 39 ข้อ 3
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เกาะช้าง)
ถนนเทศบาล 1 ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 1 แห่ง
จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณรอบซุ้ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ
โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ติดตั้งงานประติมากรรมและป้ายชื่อเทศบาลฯ
พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) หน้า 39 ข้อ 4
รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 1,485,000 บาท (-หนึ่งล้านสี่แสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 10 เสียง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนน
10 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติของ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามที่สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
/ได้เห็น...
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ได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ลงนามเห็นชอบ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้นและในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็กสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรากฏว่ามีบางงานและโครงการที่ไม่สามารถ
ดาเนินการและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายการดังต่อไปนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ บริเวณอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก จานวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตามทางแยกทางร่วม และทางโค้งที่อาจเกิด
อันตรายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จานวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนและวิชาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบข้อความวิ่งพร้อมติดตั้ง จานวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ชุดรับลูกข่าย (Fixed station) ระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็กพร้อมติดตั้ง จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
แผนงานแคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
/ค่าก่อสร้าง...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

- ค่าก่อสร้างรั้วคาวบอย (Cowboy Fencing) บริเวณสวนสาธารณะริมถนน
เทศบาล ๑ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี จานวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เกาะช้าง)
ถนนเทศบาล ๑ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงได้ทาญัตติดังกล่าวนี้ เสนอต่อประธานสภา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป
- ตามทีน่ ายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
- 10 เสียง
- อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนน 10 เสียง
ญัตติ เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาก็ขอเชิญได้นะครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมขอติง
ท่านประธานสภาฯ เรื่องเอกสารเป็นไปได้ขอให้เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแจกไป
พร้อมกับเอกสารการประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ
- จะทาตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมานะครับ มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องใด
อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชาตรี ชาวเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕61
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ )

(ลงชื่อ)
กรรมการฯ
(นายวิพล อนันทยานนท์)
(ลงชื่อ)
กรรมการและเลขานุการฯ
(นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ)

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ชาวเมือง)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล

